
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek06.08 Święto Przemienienia Pańskiego 
1800 + Mariana (r. śm.) Janinę Pobochów z int. rodziny   
1830+ Bogusława Kurdka z int. siostry Jolanty z rodziną  
Wtorek07.08 Dzień Powszedni 
1800 + Czesława Krzyszkowskiego  
Środa 08.08 Dzień Powszedni 
1800 1) + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z rodziny Krawcz
ków z int. rodziny  
        2) + Ryszarda Kowalskiego (r. śm.)  
        3) + Marię, Wojciech Domagałów, Anielę, Stanisława Wieczorków 
        4) + Mariana Szota (5r. śm.) 
        5) + Mirosława Kozłowskiego (r. śm.) Ewelinę Jabczyk Józefa, Edwarda Brzozów, 
Kazimierza Bałę z int.     
              rodziny   
        6) + Stanisława Misiora (26r śm.)  
        7) + Jana Ziopaje z int rodziny  
Czwartek09.08 Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża  
1800+ Mariana Sołtysa (9r. śm.) z int. rodziców  
1830 W 18r. ur. Mileny Mazur o zdrowie i Boże bł. z int. rodziców  
Piątek10.08  Święto św. Wawrzyńca  
1800+ Stefana Gubałę z int. córki Moniki z rodziną  
1830+ Bogusława Kurdka z int. rodziny Rabiejów i Nowaków   
Sobota11.08 Wspomnienie św. Klary  
1700 Ślub : Pawlusek Karol i Łatyś Klaudia  
1800 + Władysława, Michalinę Nosek, Ignacego i Marię Szczeponik, Józefa, Krystynę 
Wojciechowskich 
Niedziela 12.08 Dziewiętnasta Niedziela zwykła  
800+ Bogdana Szałasa (r. śm.) Zdzisława i Genowefę Szałas, Krystynę Kasperek 
1000 + Wincentego, Mariannę Bedlów z int. rodziny 
1200 Chrzty: Baranowski Wiktor, Jan 
                      Nikola Gradka 
                      Zuzanna Julia Rabiej 
1600Msza Święta za Parafię  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica

parafia.brzeziny.org.pl    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 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O
 

Extra… 
×05.08–Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara 
× 08.08 - Wielki Dzień Pszczół 
× 09.08 - Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 

 

1) + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z rodziny Krawczy-

3) + Marię, Wojciech Domagałów, Anielę, Stanisława Wieczorków  

5) + Mirosława Kozłowskiego (r. śm.) Ewelinę Jabczyk Józefa, Edwarda Brzozów, 

 

+ Władysława, Michalinę Nosek, Ignacego i Marię Szczeponik, Józefa, Krystynę 

+ Bogdana Szałasa (r. śm.) Zdzisława i Genowefę Szałas, Krystynę Kasperek  

026 Morawica 
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  
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XVIIINiedzielaZwykła
5 sierpnia r. Nr 36 (506

gajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a kt
ry da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą n
ciec».Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła B
ga?»Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wi
rzyli w Tego, którego On posłał».Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, ab
śmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na p
styni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».Rzekł do nich Jezus: «Z
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i życie daje światu».Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam 
zawsze ten chleb!»Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Kazanie espresso… 
„Jest takie rozwidlenie dróg, na którym staje każdy myślący człowiek. Jedna droga wiedzie 
do wartości doczesnych, symbolizuje ją „pokarm, który ginie”. Druga droga wiedzie do wa
tości wiecznych, symbolizuje ją „pokarm, który trwa na wieki”. Na tym skrzyżowaniu stoi J
zus, odwieczna Mądrość, i radzi, by powędrować tą drugą drogą. Szczęśliwi, którzy są p
słuszni odwiecznej Mądrości.”/ks. E. Staniek/
 

Tyś nasz Pan, uwielbiamy Cię
 
 
 

 

 

Zwykła 
506) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 
Wj 16, 2-4. 12-15/ Ef 4, 17. 20-
24 
Ewangelia:J 6, 24-35 
Kiedy ludzie z tłumu zauważy-
li, że na brzegu jeziora nie ma 
Jezusa ani Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, dotarli do Ka-
farnaum i tam szukali Jezusa. 
Gdy zaś odnaleźli Go na prze-
ciwległym brzegu, rzekli do 
Niego: «Rabbi, kiedy tu przy-
byłeś?»W odpowiedzi rzekł im 
Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Szukacie 
Mnie nie dlatego, że widzieli-
ście znaki, ale dlatego, że je-
dliście chleb do syta. Zabie-

gajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a któ-
ry da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Oj-
ciec».Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Bo-

wiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wie-
go On posłał».Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, aby-

go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pu-
styni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».Rzekł do nich Jezus: «Za-

wiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, 

który z nieba zstępuje i życie daje światu».Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam 
zawsze ten chleb!»Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 

to we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

Jest takie rozwidlenie dróg, na którym staje każdy myślący człowiek. Jedna droga wiedzie 
do wartości doczesnych, symbolizuje ją „pokarm, który ginie”. Druga droga wiedzie do war-

wiecznych, symbolizuje ją „pokarm, który trwa na wieki”. Na tym skrzyżowaniu stoi Je-
zus, odwieczna Mądrość, i radzi, by powędrować tą drugą drogą. Szczęśliwi, którzy są po-

/ks. E. Staniek/ 

Tyś nasz Pan, uwielbiamy Cię 



A w parafii… 
▪ Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie członków
żańcowych. 
▪ W sobotę 11 sierpnia odbędzie się pielgrzymka autokarowa Kół Różańcowych z naszej 
parafii do Krakowa i Szczepanowa. W jej trakcie podczas mszy świętej w Katedrze Wawe
skiej odbierzemy relikwie św. Stanisława BM, głównego patrona Polski. Serdecznie zach
camy do udziału w tej pielgrzymce. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o godz. 5.00 spod kościoła.
▪ Za tydzień o godz. 10.00 wprowadzenie relikwii św. Jana od Krzyża. Na wszystkich 
mszach świętych będziemy gościć karmelitę, o. Pawła Hańczaka. Przygotowujemy się do t
uroczystości odmawianiem nowenny. 

W poszukiwaniu… 
Myślę, że w kościele często widzimy obraz z napisem: „Jezu Ufam Tobie”, nie wiem jak 
często jako Chrześcijanie potrafimy ufać tak na maksa. Ciekawe jednak
to potrafią. Kardynał Krajewski opowiada, że papież Franciszek kiedy jedzie wśród tłumów 
często dostaje od kogoś coś do zjedzenia albo picia, bez wachania bierze i się częstuje, 
kiedy kardynał kazał zwrócić mu uwagę, że to może zagrozić jego zyciu bo ktoś może go 
otruć miał powiedzieć  mu, żeby czytał Ewangelię bo jego życie zależy od Boga nie od 
ochrony gwardi Szwajcarskiej. Kardynałowi Krajewskiemu powiedział, że będzie dobrze 
pełnił swoją posługę kiedy każdego wieczoru jego konto będzie puste. Nie może myśleć o 
jutrze, od wschodu do zachodu słońca ma iść na ulice i wydać wszystkie datki jakie spłyneły 
ze świata na jego konto. I tak każdego dnia ufając, że nastepnego dnia dalej będzie z czego 
pomagać. Minęło pięć lat papież częstuje się dalej i żyje jałmużnik przemierza ulice i 
każdego dnia ma co dać spotkanemu bratu i siostrzeT „Jezu Ufam Tobie”        /KK/          

Znalezione… 
„Panie, zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i 
użalania, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, 
które nazywa się "ja". Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na 
żartach, ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a i innych mógł nim obdarzyć"
 /Thomas More/ 

Modlitwa… 
Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław 
mnie i pomóż mi być małym we własnym mniemaniu, abym mógł po
mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości.Pobłogosław moje 
serce, aby się stało czyste i kochało tylko Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Cie
Pobłogosław mój umysł, aby z łatwością przyjmował święte prawdy wiary. Pobłogosław 
moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje serce na Twoje mieszkan
Weź je na własność - niech zawsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.O Dziecię 
Jezu, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, 
wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam... (wymienić ją). Wierz
jako Bóg możesz wszystko uczynić, dlatego z ufnością oczekuję otrzymania Twojej świętej 
łaski.Żałuję szczerze, że Cię obraziłem grzechami, i proszę o łaskę, abym już 
popełniał. Postanawiam przeto nigdy więcej już Ciebie nie obraż
wycierpieć niż w czymkolwiek Tobie się nie podobać.Kocham Cię z całe
wszystkich sił mojej duszy. Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twojej, o Boże 
Dziecię, chcę kochać bliźniego swego jak siebie samego. O Dziecię 
błagam Cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w mojej potrzebie... (wymienić ją).Daj mi łaskę 
posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i świętym Józefem, abym mógł chwalić Cię wraz z 
aniołami całego dworu niebieskiego i wszystkimi świętymi. Amen. 

godz. 10.00 spotkanie członków Kół Ró-

W sobotę 11 sierpnia odbędzie się pielgrzymka autokarowa Kół Różańcowych z naszej 
parafii do Krakowa i Szczepanowa. W jej trakcie podczas mszy świętej w Katedrze Wawel-
skiej odbierzemy relikwie św. Stanisława BM, głównego patrona Polski. Serdecznie zachę-

my do udziału w tej pielgrzymce. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o godz. 5.00 spod kościoła. 
Za tydzień o godz. 10.00 wprowadzenie relikwii św. Jana od Krzyża. Na wszystkich 

mszach świętych będziemy gościć karmelitę, o. Pawła Hańczaka. Przygotowujemy się do tej 

Myślę, że w kościele często widzimy obraz z napisem: „Jezu Ufam Tobie”, nie wiem jak 
tak na maksa. Ciekawe jednak widzieć ludzi którzy 

e papież Franciszek kiedy jedzie wśród tłumów 
często dostaje od kogoś coś do zjedzenia albo picia, bez wachania bierze i się częstuje, 
kiedy kardynał kazał zwrócić mu uwagę, że to może zagrozić jego zyciu bo ktoś może go 

ieć  mu, żeby czytał Ewangelię bo jego życie zależy od Boga nie od 
ochrony gwardi Szwajcarskiej. Kardynałowi Krajewskiemu powiedział, że będzie dobrze 
pełnił swoją posługę kiedy każdego wieczoru jego konto będzie puste. Nie może myśleć o 

do zachodu słońca ma iść na ulice i wydać wszystkie datki jakie spłyneły 
ze świata na jego konto. I tak każdego dnia ufając, że nastepnego dnia dalej będzie z czego 
pomagać. Minęło pięć lat papież częstuje się dalej i żyje jałmużnik przemierza ulice i 

T „Jezu Ufam Tobie”        /KK/           

Panie, zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i 
tego panoszącego się czegoś, 

które nazywa się "ja". Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na 
żartach, ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a i innych mógł nim obdarzyć" 

Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław 
własnym mniemaniu, abym mógł podobać się Tobie. Uczyń 

mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości.Pobłogosław moje 
wszystko inne w Tobie i dla Ciebie. 

wał święte prawdy wiary. Pobłogosław 
moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje serce na Twoje mieszkanie. 

wsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.O Dziecię 
am Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, 

wiam... (wymienić ją). Wierzę mocno, że 
jako Bóg możesz wszystko uczynić, dlatego z ufnością oczekuję otrzymania Twojej świętej 

szę o łaskę, abym już więcej ich nie 
nawiam przeto nigdy więcej już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko 

wycierpieć niż w czymkolwiek Tobie się nie podobać.Kocham Cię z całego serca i ze 
jej duszy. Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twojej, o Boże 

O Dziecię wszechmocne, o Jezu, 
mienić ją).Daj mi łaskę 

ryją i świętym Józefem, abym mógł chwalić Cię wraz z 

Boży człowiek… - św. Sykstusa II(
Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w nastę
nym roku został schwy
bożeństwa w katakumbach Kaliksta i zamordowany razem z czterema 
diakonami dnia 6 sierpnia. Tam też pochowano jego ciało.
Boże, nieskończenie miłosierny daj nam odwagę wiary i siłę  abyśmy 
mieli odwagę do modlitwy i życia zgodnie z Ewangelią pomimo groż
cych konsekwencji. Byśmy byli solą ziemi która daje smak całemu 
światu. Daj nam odwagę do modlitwy i otuchę w chwilach kiedy świat 
nas sądzi i wydaje wyroki. Święty Sykstusie módl się za namiT

Z Watykańskiej Ziemi
1) „Usłyszmy wołanie tak wielu braci wyzyskiwanych 
przez zbrodniczych handlarzy: oni nie są towarem, 
to osoby, ludzie i jako tacy powinni być traktowani.” 
2) „
plaga prowadzi do zniewolenia wielu mężczyzn, k
biet i
seksualnego, handlu n
musowej przestępczości.Także tutaj w Rzymie. 
Również szlaki migracyjne są często wykorzystyw
ne przez handlarzy i wyzyskiwaczy do pozyskiwania 
nowych ofiar handlu lu
kich jest potępienie niesprawiedliwości i stanowcze 
przeciwstawianie się tej haniebnej zbrodni.
3) „
nas prowadziło i oświecało nam drogę. Bez prawdy, 
którą jest sam Chrystus nie można zn
wego ukierunkowania życia. Kiedy oddalamy się od 
Jezusa i od Jego miłości, gubimy się, a egzystencja 

zamienia się w rozczarowanie i niezadowolenie. Mając Jezusa u boku możemy bezpiecznie 
iść naprzód, możemy przezwyciężyć próby, postępujemy w mi
Jezus uczynił siebie darem dla innych, stając się w ten sposób wzorem miłości i służby dla 
każdego z nas"  
4) „Spojrzenie Jezusa nie jest neutralne ani co gorsza, zimne i obojętne, ponieważ Jezus 
zawsze patrzy oczyma serca. A Jego serce jest tak czułe i pełne współczucia, że potrafi p
jąć nawet najbardziej ukryte potrzeby osób"

Zamyśl się… 
„Zmarły, uczczono go przez długie pięć minut milczenia. 
Nikt bowiem o nim nie miał nic do powiedzenia.
/Jan Sztaudynger/ 

Coś dla ducha… 
„Najwspanialszy

„Żydzi chcieli, aby Jezus przyjechał na białym koniu w pełnej zbroi, zjednoczył Izraelitów i 
pokonał Rzymian. To jednak, co czynił, było wypełnieniem 
Troszczył się o ludzi, nawet o bardzo złych. Modlił się. Rozumiał ludzki ból. Poświęcał czas 
na słuchanie. Przeszedł drogę krzyżową. Kiedy wzrastał w chwale, nie objawiał się królom 
ani władcom. Zamiast tego, spędzał czas z tymi, 
jąc im dary potrzebne do życia. Mój synu, chcę, abyś tak żył. Obdarzaj miłością tych, kt
rych kochasz. Nie próbuj na siłę być najwspanialszy na świecie. Spełniaj Moją wolę, a to 
uczyni cię wielkim w Moich oczach.”/Andy Cloninger/

 

(7 sierpnia) 
Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następ-

ytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas na-
bożeństwa w katakumbach Kaliksta i zamordowany razem z czterema 

6 sierpnia. Tam też pochowano jego ciało.Modlitwa: 

Boże, nieskończenie miłosierny daj nam odwagę wiary i siłę  abyśmy 
mieli odwagę do modlitwy i życia zgodnie z Ewangelią pomimo grożą-
cych konsekwencji. Byśmy byli solą ziemi która daje smak całemu 

Daj nam odwagę do modlitwy i otuchę w chwilach kiedy świat 
nas sądzi i wydaje wyroki. Święty Sykstusie módl się za namiT 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Usłyszmy wołanie tak wielu braci wyzyskiwanych 

przez zbrodniczych handlarzy: oni nie są towarem, 
to osoby, ludzie i jako tacy powinni być traktowani.”  

„Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ta 
plaga prowadzi do zniewolenia wielu mężczyzn, ko-
biet i dzieci, z zamiarem wyzysku pracowniczego i 
seksualnego, handlu narządami, żebractwa i przy-
musowej przestępczości.Także tutaj w Rzymie. 
Również szlaki migracyjne są często wykorzystywa-
ne przez handlarzy i wyzyskiwaczy do pozyskiwania 
nowych ofiar handlu ludźmi. Obowiązkiem wszyst-
kich jest potępienie niesprawiedliwości i stanowcze 
przeciwstawianie się tej haniebnej zbrodni.” 

„Wszyscy potrzebujemy słowa prawdy, które by 
nas prowadziło i oświecało nam drogę. Bez prawdy, 
którą jest sam Chrystus nie można znaleźć właści-
wego ukierunkowania życia. Kiedy oddalamy się od 
Jezusa i od Jego miłości, gubimy się, a egzystencja 

zamienia się w rozczarowanie i niezadowolenie. Mając Jezusa u boku możemy bezpiecznie 
iść naprzód, możemy przezwyciężyć próby, postępujemy w miłości do Boga i do bliźniego. 
Jezus uczynił siebie darem dla innych, stając się w ten sposób wzorem miłości i służby dla 

Spojrzenie Jezusa nie jest neutralne ani co gorsza, zimne i obojętne, ponieważ Jezus 
Jego serce jest tak czułe i pełne współczucia, że potrafi po-

jąć nawet najbardziej ukryte potrzeby osób"/papież Franciszek/ 

gie pięć minut milczenia. 
Nikt bowiem o nim nie miał nic do powiedzenia.” 

Uśmiech 
- Tato, co przynoszą bociany?  
- Chaos i zniszczenie, synu. 

Najwspanialszy” 

Żydzi chcieli, aby Jezus przyjechał na białym koniu w pełnej zbroi, zjednoczył Izraelitów i 
pokonał Rzymian. To jednak, co czynił, było wypełnieniem Mojego doskonałego planu. 
Troszczył się o ludzi, nawet o bardzo złych. Modlił się. Rozumiał ludzki ból. Poświęcał czas 
na słuchanie. Przeszedł drogę krzyżową. Kiedy wzrastał w chwale, nie objawiał się królom 
ani władcom. Zamiast tego, spędzał czas z tymi, których kochał, lecząc złamane serca i da-
jąc im dary potrzebne do życia. Mój synu, chcę, abyś tak żył. Obdarzaj miłością tych, któ-
rych kochasz. Nie próbuj na siłę być najwspanialszy na świecie. Spełniaj Moją wolę, a to 

ndy Cloninger/ 


