
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    06.09 Dzień Powszedni06.09 Dzień Powszedni06.09 Dzień Powszedni06.09 Dzień Powszedni    
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Teresy i Zbi-

gniewa Kowalskich z int. dzieci 

1800
 + Józefa Misiora (r. śm) z int. córki z rodziną  

Wtorek 07. 09 Dzień 07. 09 Dzień 07. 09 Dzień 07. 09 Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
1730 + Krzysztofa Lewickiego z int. koleżanek i kolegów 
1800 + Ryszarda Pobochę (r. śm) z int. rodziny 

Środa 08.09 Narodzenie NMP (święto) 08.09 Narodzenie NMP (święto) 08.09 Narodzenie NMP (święto) 08.09 Narodzenie NMP (święto)     
700 + Mieczysława Zawadzkiego z int. kuzyna Zdzisława Zawadzkiego 

1800
 +Edwarda Władyszewskiego, + Franciszkę Józefa Kasperków z int. Władyszewskiej 

Czwartek    09.09 Dzień Powszedni09.09 Dzień Powszedni09.09 Dzień Powszedni09.09 Dzień Powszedni    
700

  
18 +Stefanię, Władysława Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów z int. Sza-

łasów 

Piątek 10.09 Dzień Powszedni10.09 Dzień Powszedni10.09 Dzień Powszedni10.09 Dzień Powszedni    
1730 + Franciszkę, Władysława, Jana Helenę Wacława Brzozów, Mariannę, Tadeusza, 

Bogdana Kowalskich, Mariana Szewczyka z int. rodziny z Warszawy 

1800
 + Romana Kruka zm. z rodziny Kruków, rodz. Węgrzynów z int. Krukowej 

Sobota 11.09 Dzień Powszedni11.09 Dzień Powszedni11.09 Dzień Powszedni11.09 Dzień Powszedni    
700 Do SPJ i MB z prośbą o bł. w dalszym życiu dla Dawida Rabieja w 18-tą r. urodzin  

z int. rodziców 

1730 Do SPJ i MB dziękczynna w 25-tą r. ślubu Teresy i Ryszarda Dyragów z int. dzieci 

1800
 + Katarzynę, Mariannę, + Franciszka Zegadłów z int. Metrykowej 

Niedziela 12.09 XXIV Niedziela Zwykła12.09 XXIV Niedziela Zwykła12.09 XXIV Niedziela Zwykła12.09 XXIV Niedziela Zwykła    

800 + Stefanię Frankowicz (r. śm), Władysława i Bernarda Frankowiczów z int. Jędrochów 

1000
 + Stefana i Stefanię Korbanów z int. syna 

1200
 Tadeusza Kowalskiego (r. śm.) + Mieczysława Kowalskiego, + Jadwigę Kowalską, 

zm. z rodziny Malców z int. Kowalskiej 

1600
 + Teofilę i Stanisława Gabrysiów z int. córki z rodziną. 
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Komentarz… 
Kto chce zbudować wieżę, musi 
zastanowić się, ile to będzie go 
kosztowało – żeby nie tylko roz-
począć budowę, ale całkowicie ją 
wykończyć. Kto chce wojować, 
musi rozważyć jakimi siłami zdoła 
pokonać wroga. Nie wystarczy 
uwierzyć w Jezusa. Trzeba zdać 
sobie sprawę, czego Jezus ode 
mnie oczekuje. Podjąć wyznaczo-
ne mi zadanie, iść za Jezusem  
i wytrwać do końca. Kto chce być 
prawdziwym chrześcijaninem, 
musi uświadomić sobie jaki trud 
go czeka. Nie powinien się dziwić, 
że będzie szedł trudną drogą, bo 
taką drogą szedł Pan Jezus. Czy 
potrafię być naprawdę chrześcija-
ninem?       /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Mdr 9,13-18b   /  Flm 9b-10.12-17   Ewangelia: Łk 14,25-33 
„Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, 
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, 
nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wy-
kończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować,  
a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim kró-
lem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło te-
mu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia posel-
stwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie 
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” 
 
 

 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 08.09 – Dzień Dobrej Wiadomości 
× 09.09 – Międzynarodowy Dzień Urody 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisania się do Scholi Parafialnej im. św. Stanisława 
Kostki. Jeśli jesteś w wieku 10 – 25 lat, lubisz śpiewać (i w ten sposób się modlić), oraz robić 
coś dobrego dla innych przyjdź na spotkanie organizacyjne w najbliższy piątek 10.09.2010 
na godz. 17.00 do organistówki. 
▪ W ostatnim czasie został wykonany specjalny stojak na krzyż i chorągwie pogrzebowe  
▪ Dzięki staraniom Komitetu Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach 
nasza Parafia otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego dotację w wysokości 10 000 zł na prace restauratorskie 
polegające na malowaniu wnętrza kościoła. Dziękujemy za wsparcie pra-
cownikom Urzędu Gminy Morawica Pani Monice Malickiej oraz Panu An-
drzejowi Rabiejowi, który pomógł w uregulowaniu spraw uwłaszczenio-
wych Parafii. 
▪ Rodzina Zawadzkich z Brzezin przyczyniła się do odnowienia starego 
ornatu skrzypcowego z podobizną cierpiącego Jezusa. Prac renowatorskich dokonały siostry 
bernardynki ze Świętej Katarzyny. Dziękujemy! 

Rocznica Święceń biskupich 
 

W sobotę 11 września br. przypada rocznica 
święceń biskupich i uroczystego ingresu Księ-
dza Biskupa Ordynariusza do Katedry Kielec-
kiej. Uroczysta Eucharystia w intencji Księdza 
Biskupa Ordynariusza będzie sprawowana 11 
września br. o godz. 18:00 w Kieleckiej Bazyli-
ce Katedralnej. Do udziału w tej liturgii zapra-
szamy wszystkich Kapłanów, Siostry zakonne, 
Katechetów i wszystkich Wiernych Diecezji. 

 

Odpust w Piotrkowicach 
 

08 września przypada święto Narodzenia NMP 
w tym też dniu w sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej w Piotrkowicach jest odpust 
parafialny. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych na przybycie na tą uroczystość i do 
modlitwy w Sanktuarium. 

800-lecie 
W zeszłym tygodniu odbyły się uroczysto-
ści 800-lecia Cystersów w Jędrzejowie. Na 
które przybył kard. Stanisław Dziwisz i 29 
sierpnia odprawił Msze Św. wygłosił homi-
lie w której powiedział: „Ten wspaniały ko-
ściół nie może zostać zredukowany jedynie 
do roli zabytku architektury i sztuki, choćby 
najważniejszej w regionie(…) Nie zrodził 
się on wyłącznie z ludzkiego dążenia do 
piękna ani nie ocalał do dziś jedynie przez 
szacunek dla historycznego dziedzictwa”  
i dodał że „tego miejsca podobnie jak żad-
nego innego kościoła niemożna zrozumieć 
bez osoby Chrystusa bo to właśnie ludzie 
dla których Chrystus był ważny przybyli  
z Francji do ówczesnej Brzezinicy. Opac-
two jędrzejowskie powstało w 1140. 

Z życia wsi… 
„Uroczystość strażacka w Kowali” 

W niedziele 29.08 odbywały się Gminne zawody Strażackie w Kowali. Startowali m. in. stra-
żacy z Woli Murowanej, Szewc i Kowali. Reprezentanci i reprezentantki OSP w Kowali wy-
grali we wszystkich kategoriach zawodów strażackich. O 12:00 było uroczyste poświecenie 
samochodu strażackiego który dostała straż pożarna z Kowali w zeszłym roku. Jest to mer-

cedes atego 1329 z silnikiem o mocy 290 KM i stałym napędem na cztery 
koła Na wyposażeniu samochodu są m.in. wyciągarka do 7,5 tony, zbior-
nik wody o pojemności 2500 litrów, pneumatycznie wysuwany maszt 
oświetleniowy, którym można oświetlić teren akcji. – Novum. Swoją 
obecnością zaszczycił nas ks. proboszcz Jan Pragnący. Byli również 
przedstawiciele gminy z wójtem Stanisławem Baryckim oraz inne jed-
nostki przeciwpożarnicze m. in. z Bilczy i Kielc. Zostały wręczone pucha-
ry, pamiątkowe statuetki i podziękowania skierowane do sponsorów sa-
mochodu. Potem wszyscy udali się na poczęstunek. Wieczorem odbyła 
się dyskoteka pod remizą dla wszystkich mieszkańców gminy.           /AK/ 

Boży człowiek…  -  św. Melchior Grodziecki (7 września) 
Św. Melchior Grodziecki ur. w 1582 lub 1584  
w Cieszynie. Pogląd, że pochodził z polskiej rodzi-
ny szlacheckiej herbu Radwan mieszkającej we wsi 
Grodziec okazał się błędny. W rzeczywistości uro-
dził się w Cieszynie w mieszczańskiej rodzinie 
Grodskich. Studia rozpoczął w Wiedniu u jezuitów; 
w 1602 został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Po 
zakończeniu studiów, w 1603 wstąpił do jezuickie-
go nowicjatu w Brnie. Śluby złożył w 1605, a na-
stępnie odbywał praktyki w Brnie i w kłodzkim ko-
legium jezuitów. Aby móc uczyć w liceach przeby-
wał rok w seminarium w Budziejowicach. W 1608 
wrócił do Kłodzka, by uzupełnić wykształcenie mu-
zyczne. W Pradze ukończył studia filozoficzne  
i teologiczne i w 1614 r. został wyświęcony na ka-
płana. Tu spędził też pierwsze lata kapłańskie od-
dany pracy kaznodziejskiej, od 1616 r. był rektorem 
bursy ubogich. Po wybuchu wojny trzydziestoletniej 
udał się do Koszyc służąc jako kapelan wojskom 
polskim i czeskim. Gdy Jerzy Rakoczy zdobył Ko-
szyce, przebywał na zamku wraz ze Stefanem 
Pongraczem – jezuitą i księdzem kanonikiem Mar-
kiem Križem. Nieprzyjaciele wdarli się na zamek, 
aresztowali ich i wydali na nich wyrok śmierci pod zarzutem zdrady na rzecz Polski. Po za-
mordowaniu kanonika rozpoczęli torturowanie jezuitów, aby zmusić ich do wyrzeczenia się 
wiary, a gdy to nic nie dało, wykonali wyrok przez ścięcie głowy toporem. Takie postępowanie 
oburzyło nawet ludność protestancką. Melchior zmarł podczas tortur w 1619 r. Modlitwa: Bo-
ski Zbawicielu mój, Jezu Chryste, wiesz, jak słabymi i nieudolnymi jesteśmy stworzeniami  
i jakie pokusy nam grożą. Z nieprzebranego skarbu Twego Boskiego Serca racz nam udzielić 
daru czystości dziewiczej, jako też daj nam tę łaskę, abyśmy tę czystość cenili nade wszystko 
i unikali wszystkiego, co ją może pokalać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak 
wtedy, gdy klęczy.  

/bł. Jan XXIII papież/ 

Uśmiech… 
Dobrze położony asfalt na remontowanej drodze ozna-
cza, że niedługo będą tu wymieniać rury kanalizacyj-
ne… 

Coś dla ducha… 
„Prośba do Boga” 

Człowiek wyszeptał: 
- Boże, przemów do mnie! 
I oto słowik zaśpiewał. 
Ale człowiek tego nie usłyszał, więc krzyknął: 
- Boże, przemów do mnie! 
I oto błyskawica przeszyła niebo... Ale człowiek tego nie dostrzegł, rzekł: 
- Boże, pozwól mi się zobaczyć. 
I oto gwiazda zamigotała jaśniej. Ale człowiek jej nie zauważył, więc zawołał: 
- Boże, uczyń cud ! 
I oto urodziło się dziecko. Ale człowiek tego nie spostrzegł. Płacząc w rozpaczy, powiedział: 
- Dotknij mnie, Boże, niech wiem, że jesteś tu. - Bóg schylił się więc i dotknął człowieka. Ale 
człowiek strzepnął motyla ze swego ramienia i poszedł dalej.                          /Autor nieznany/ 

 


