
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)  
1800 + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich  
1830 + Janinę Malicką zam. siostry Maria z rodziną  
Wtorek 11.08 Św. Klary, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Bogdana Szałasa (r. śm.), zm. z rodziny Szałasów i Stępniów  
1830 + Annę Kurtek od uczestników pogrzebu  
Środa 12.08 Dzień Powszedni  
700 + Józefę Kowalską od pracowników Urzędu Gminy 
1800 + Stefana i Damiana Szymkiewiczów 
1830 + Witolda, Zdzisława, Piotra, Ulę Woźniaków, Kazimierę, Józefa, Stanisława, Włady-
sławę Tworek, Genowefę Szczepanek  
Czwartek 13.08 Dzień Powszedni  
1800  + Henryka Zawadzkiego (r. śm.)  
2000 1) O Boże bł. w 1 r. ur. Zofii zam. dziadkowie  
        2) + Józefę Kowalską z int. córki Eli z rodziną 
Piątek 14.08 Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika (wsp. obow.) 
700 + Stanisława, Jana Pobochę 
1800 + Józefa Plewę, Katarzynę, Andrzeja Golów z int. Plewowej 
1830 W 18 r. ur. Dominika Michalskiego zam. prababcia, rodzice i brat Mateusz  
Sobota 15.08 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (uroczystość) 
800 Msza Święta za parafię   
1000 + Agnieszkę Duchniak (11 r. śm.) zam. dzieci i rodzice  
1200 1) Dziękczynna za 575 lat istnienia Parafii, za powołanych do kapłaństwa i życia za-
konnego, ofiarodawców i dobrodziejów 
        2) + Mariannę, Jarosława, Mariana Brzozów i zm. z rodziny Brzozów i Skarbków 
1600 w 75 r. ur. Wandy Dyragi z int. córki Zofii z rodziną   
Niedziela  16.08 XX Niedziela Zwykła 
800 + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, Annę, Anetę Bekier 
1000 + Józefa Zychowicza (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 1) Msza Święta za parafię  
2) za śp. ks. bp Mieczysława Jaworskiego, ks. Henryka Gajka, Ks. Edwarda Malickiego  
i innych zmarłych księży i siostry pochodzących z Parafii Brzeziny 
1600 + Stefana, Jerzego, Krawczyka, Stanisława Pietrzczyka i zm. z rodziny Szczepankow-
skich  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 19, 4-8  /  Ef 4, 30 – 5, 2 
Ewangelia: J 6, 41-51 
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego 
że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba 
zstąpił», i mówili: «Czyż to nie jest Jezus, 
syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? 
Jakżeż może On teraz mówić: „Z nieba zstą-
piłem?”» Jezus im odpowiedział: «Nie szem-
rajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który 
Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu 
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: 
„Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, 
kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie 
do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek wi-
dział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, 
widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powia-
dam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie 
wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi 
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 
chleb, który z nieba zstępuje: kto go spoży-
wa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało za życie świata». 
Kazanie espresso… 
„Hostia, którą przyjmujemy w Komunii świę-
tej, wypiekana jest z niekwaszonego [prza-
śnego] chleba. Po konsekracji w Ciało Chry-

stusa nie zmienia jednak swoich fizycznych właściwości. 
Żydzi nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Jezus jest Chlebem zstępującym z nieba, a Jego 
spożywanie ma im zapewnić życie wieczne. Jak może dać im na pożywienie swoje Ciało? 
Po przeistoczeniu kapłan stwierdza: >>Oto wielka tajemnica wiary!<<. >>To nie człowiek 
sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale Chrystus, który został za nas 
ukrzyżowany<<.                                                                                              /ks. E. Burzyk/ 

 

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP 
 
 
 
 

Extra… 
× 12.08 – Międzynarodowy Dzień Młodzieży 
× 13.08 - Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych  
× 14.08 - Dzień Energetyka 
× 15.08 - Święto Wojska Polskiego 
 



A w parafii… 
▪ 14 sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Po każdej mszy św. 
odbędzie się ucałowanie relikwii. Zapraszamy! 
▪ Trwają przygotowania do obchodów Jubileuszu 575-lecia Parafii Brzeziny. Z tej okazji pod-
jęte zostało wiele inicjatyw. Dziś podobnie jak w ubiegłą niedzielę rozprowadzane są cegieł-
ki – płyty z nagraniem uroczystości w Brzezinach z 1990 roku. Również otoczenie naszej 
świątyni zostało uporządkowane. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które podjęły pra-
ce przy kościele wczoraj: Krystynie i Józefowi Kowalskim, Marii Kucie, Katarzynie i Rober-
towi Młynarczykom, Józefowi Wierzbickiemu, Annie Kowalskiej, Damianowi Zegadło, Tere-
się Kaczor, Tomaszowi Korbanowi, Janowi Skarbkowi, Alicji Zawadzkiej, Ewie Wojcieszyń-
skiej, Ryszardowi Gilowi, Jerzemu Skarbkowi, Antoniemu Kobyłeckiemu, Stefanowi Kubic-
kiemu oraz Kamilowi Pawluskowi i Mateuszowi Łabęckiemu, którzy w ciągu tygodnia kosili 
wzgórze kościelne. Bóg zapłać za podjęty trud! 
▪ W czwartek wyruszyła 34. Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę. Pamiętajmy  
o modlitwie w intencji pątników. 
▪ Serdecznie zapraszamy do pełnego uczestniczenia w obchodach Jubileuszu 575-lecia Pa-
rafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Jej historię tworzą przede wszystkim parafia-
nie, więc niech ta uroczystość będzie prawdziwym świętem nas wszystkich. Wierzymy, że 
jak co roku, licznie przybędą na odpust brzeziński również goście z innych miejscowości. 
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Triduum Odpustowym. W piątek 14 sierpnia  
o godz. 20.00 odprawiona będzie Liturgia Godzin (ok. 45 min) z udziałem Sióstr i Księży po-
chodzących z tego terenu. Będzie to Dzień Modlitw o Powołania. Zgromadźmy się wspólnie 
w kościele i włączmy do tej tradycyjnej modlitwy osób konsekrowanych. W sobotę 15 
sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godz. 8.00, 
10.00, 12.00, 16.00. Uroczysta suma ze specjalną oprawą, procesją i udziałem gości zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00 na ołtarzu polowym. Tylko tego dnia w godz. 9.00-15.00 bę-
dzie można bezpłatnie zobaczyć ciekawą wystawę nt. historii parafii w Świetlicy przy Fon-
tannie – zachęcamy, bo to będzie jedyna okazja. W niedzielę 16 sierpnia (msze jak zaw-
sze) o godz. 12.00 do kościoła zostaną wprowadzone relikwie św. Wojciecha, patrona Pol-
ski. Podczas sumy będziemy się modlić w intencji naszej parafii oraz zmarłych księży i sióstr 
z tego terenu. Wyjątkowym wydarzeniem będzie niedzielne wieczorne spotkanie w szkole  
w Brzezinach o godz. 18.00. Odbędzie się tam promocja albumu „Z wiarą przez pokolenia”, 
spektakl „Jak to na brzezińskich odpustach bywało” i mały poczęstunek. Będzie to piękna 
podróż w przeszłość. Wstęp wolny. A przede wszystkim bardzo prosimy o modlitwę za całą 
naszą Parafię w tym szczególnym czasie!                 /Komitet Obchodów Jubileuszu Parafii/ 
▪ W sobotę i niedzielę będzie możliwość zakupienia nowowydanego albumu dawnej fotogra-
fii z Parafii Brzeziny w cenie 20 zł. Będą także ciekawe obrazy z kościołem w cenie 30 zł.  
▪ W czwartek o godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy 

Sanctus 350!!! 
Duży/mały Jubileusz: 350 tygodni, już prawie 7 lat istnienia, prawie 80 tysięcy sprzedanych 
egzemplarzy, ponad 2450 dni pracy, setki artykułów, dziesiątki obrazków oraz konkursów  
i kilka dowcipów kwietniowych, najświeższe wiadomości z parafii, ciekawostki z Watykanu  
i świata. Ufundowane relikwiarze, sfinansowane prace przy renowacjach, nagrody w kon-
kursach itd. Dziękujemy Państwu za to, że nadal sięgacie po nasze Pismo. Chwała Panu!     
Tu es Petrus... 
123. Leon VI (V-XII.928)  Leon VI rządził krótko, zaledwie pół roku, od maja do grudnia 928. 
Był bezsilnym narzędziem w rękach rzymskiej arystokracji. 
124. Stefan VIII (XII.928-II.931)  Bez wpływu i znaczenia rządził od grudnia 928 do lutego 
931 jako bezwolne narzędzie w ręku stronnictwa rzymskiej arystokratki Marozji (Tuskulań-
czycy), która w 931 wyniosła swego syna, jako Jana XI, na tron papieski. Stefan zmarł w lu-
tym 931 w więzieniu, gdzie prawdopodobnie został uduszony. 

 

 

Boży człowiek… - św. Marianna Cope z Molokai (9 sierpnia) 
Marianna urodziła się 23 stycznia 1838 r. w Heppen-
heim w Niemczech. Rok później jej rodzice wyemi-
growali do Stanów. W 1862 r. wstąpiła do zgromadze-
nia Sióstr z Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Syra-
cuse. Rok później złożyła śluby zakonne. Rozpoczęła 
działalność apostolską, nauczając dzieci niemieckich 
emigrantów. Miała wielkie zdolności organizacyjne  
i dlatego bardzo wcześnie powołano ją do zarządu 
prowincji zgromadzenia. Założyła kilkanaście szkół dla 
emigrantów i dwa szpitale: św. Elżbiety w Utice (1868 
r.) i św. Józefa w Syracuse (1869 r.). W latach 1870-
1877 była dyrektorem drugiego z nich. W 1877 r. zo-
stała wybrana na przełożoną prowincjalną zgroma-
dzenia. Sześć lat później udała się na Hawaje, aby 
zorganizować pomoc dla trędowatych w Kakaako i za-
łożyć tam misję swego zgromadzenia. Otworzyła m.in. 
szpital na wyspie Maui oraz dom w Oahu dla dziew-
cząt opuszczonych przez rodziców chorych na trąd.  

W 1888 r. na prośbę lokalnych władz przeniosła się do ośrodka dla trędowatych dziewcząt  
i kobiet na wyspę Molokai. Tam spotkała umierającego już św. o. Damiana De Veustera, 
który pracował wśród trędowatych od 1873 r. Po jego śmierci w 1889 r. m. Marianna objęła 
również kierownictwo nad założonym przez niego domem dla chorych chłopców. Marianna 
żyła wśród trędowatych 35 lat. Zmarła w Kalaupapa na Molokai 9 sierpnia 1918 r. Modlitwa. 
Panie naucz nas żyć Twoim miłosierdziem na wzór św. Marianny. 

Obdarz nas Panie pokojem! 
W dniach 27 VII – 3 VIII grupa młodych z naszego regionu, którą tworzyli też członkowie DM 
GÓRA przebywała we francuskiej miejscowości Taizé, gdzie znajduje się ekumeniczna 
wspólnota zakonna. Podczas pobytu w Taizé młodzież z różnych narodów i wyznań chrze-
ścijańskich modli się razem, uczestniczy we wprowadzeniach biblijnych, kiedy to dzieli się 
refleksjami nt. Słowa Bożego, a także odpoczywa. Młodzi z naszej parafii uczestniczyli też  
w spotkaniu narodowym Polaków, gdzie razem z bratem Markiem, zastanawiali się nad tym, 
jak we współczesnym świecie żyć bardziej solidarnie. Warto pamiętać, że to wspólnota braci 
z Taizé dała początek Europejskim Spotkaniom Młodych, które stanowiły inspirację dla 
Światowych Dni Młodzieży. Pobyt w Taizé był dobrą okazją do modlitwy, promocji ŚDM,  
a także kontaktem z młodymi z całej Europy. Laudate Omnes Gentes!                             /TK/ 
Zamyśl się… 
„Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś 
dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że 
to były rzeczy wielkie.”               /Robert Brault/ 

Uśmiech… 
Na stadionie dziecko pyta się ojca: - Tato, 
po co oni biegną? - Pierwszy na mecie do-
stanie nagrodę. - A reszta po co biegnie? 

Coś dla ducha… 
 „O modlitwie skutecznej” 

Pewien biedak przyszedł z daleka do pobożnego rabina z pilną prośbą o modlitwę w pewnej 
intencji. Rabin kazał mu przyjść dopiero za dwa dni. – Ależ mistrzu – tłumaczył petent – dzi-
siaj mam okazję, by za darmo zabrać się do domu. A nie stać mnie ani na podróż ani na 
nocleg! – Nic na to nie poradzę – odpowiedział świątobliwy mąż. – W tym momencie moje 
serce pełne jest trosk i spraw innego człowieka. Jeżeli Bóg mu pomoże, to serce moje 
uwolni się od tych trosk i może przyjąć twoje sprawy. Ja przecież mogę ci pomóc moją mo-
dlitwą tylko wtedy, gdy moje serce odczuje twoje biedy tak samo mocno jak ty osobiście.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 


