
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 13.08 Dzień Powszedni 
1800 Marysię i Szymona z okazji urodzin o Boże bł.   
2000 + Cecylię i Henryka Kmiecik 
Wtorek14.08 Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego - RELIKWIE 
1800 + Wiktoria, Mariannę i zm. z rodziny Brzozów  
1830 O Boże bł. dla sióstr i braci z koła Różańcowego św. Maksymiliana z Kowali  
Środa15.08 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- ODPUST 
800 + Władysława Bentkowskiego z int. rodziny 
1000 + Agnieszki Duchniak (14r. śm.)  
12001) Msza Święta za Parafię 
         2) W int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 O Boże bł. w 4r. ur. Zofii  
Czwartek16.08 Dzień Powszedni 
1800+ Józefa Zychowicza z int. żony z dziećmi  
1830 + Bogusława Kurdka z int. siostry Anny z rodziną  
Piątek17.08  Wspomnienie św. Jacka  Odrowąża - RELIKWIE 
1800 + Mariana (r. śm.), Anielę Wieczorek, Jana, Mariannę, Stefanię, Piotra Metryków  
i zm. księży, którzy pracowali w tej Parafii z int. rodziny Metryków  
1900 + Władysława Bentkowskiego 
Sobota18.08 Dzień Powszedni– RELIKWIE BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK 
1800  W 50r. ur. Doroty Pawlusek z int. rodziców  
1800 + Zbigniewa Gawiora, zm. z rodziny Gawiorów i Rabiejów 
Niedziela19.08 Dwudziesta Niedziela zwykła  
800 do Trójcy Przenajświętszej o wyproszenie łaskdla rodziny 
1000+ Janinę Kurdek (5r. śm.) Henryka Kurdek, Marię, Władysława Frankowicz i zm. 
z rodziny Łysaków z int. Łysaków  
1200 1) + Władysława, Mariannę Gruszczyńskich, Anetę, Annę Bekier 
         2) W int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600   Msza Święta za Parafię  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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XIXNiedzielaZwykła 
12 sierpnia 2018 r. Nr 37 (507) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:1 Krl 19, 4-8 
Ef 4, 30 – 5, 2 
Ewangelia:J 6, 41-51 
Żydzi szemrali przeciwko Jezuso-
wi, dlatego że powiedział: «Ja je-
stem chlebem, który z nieba zstą-
pił». I mówili: «Czyż to nie jest Je-
zus, syn Józefa, którego ojca  
i matkę my znamy? Jakżeż może 
On teraz mówić: Z nieba zstąpi-
łem».Jezus rzekł im w odpowiedzi: 
«Nie szemrajcie 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 Oj-
ca usłyszał i przyjął naukę, przyj-
dzie do Mnie. Nie znaczy to, aby 
ktokolwiek widział Ojca; jedynie 
Ten, który jest od Boga, widział Oj-
ca. Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Kto we Mnie wierzy, ma 

życie wieczne.Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomar-
li. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem ży-
wym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chle-
bem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

Kazanie espresso… 
„Każda niedziela gromadzi miliony wiernych przy stole, na którym spoczywa chleb życia. 
Sercem niedzieli jest Uczta Eucharystyczna, na której miliony wierzących spożywają chleb 
gwarantujący chwalebną nieśmiertelność naszych ciał. Bóg ukrył swą obecność w chlebie, 
a my wolelibyśmy poparzyć się Jego obecnością w gorejącym krzaku. /ks. E. Staniek/ 
 

Święty Janie od Krzyża, 
Kwiecie w ogrodzie Karmelu 

w naszych błaganiach wstaw się za nami 
 
 
 

+W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Bentkowskiego z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

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



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii gościmy karmelitę o. Pawła Hańczaka, który wprowadza do naszego 
kościoła relikwie św. Jana od Krzyża. Niech nowy patron wyprasza nam potrzebne łaski.
▪ Jutro 13-ty dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie.
▪ W środę w naszej parafii przeżywamy odpust parafialny z okazji Uroczystości Wnieb
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej sumie 
odpustowej, która odbędzie się o godz. 12.00. Przypominamy o zaangażowaniu się w prz
gotowanie procesji. Zachęcamy do przygotowania duchowego przed odpustem: w poni
działek i wtorek jest możliwość spowiedzi od godz. 17.00. 
▪ W piątek zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Zapraszamy w tym tygodniu na msze z błogosławieństwem relikwiami: we wtorek św. 
Maksymiliana Kolbe, w piątek św. Jacka Odrowąża, w sobotę bł. Sancji Szymkowiak.
▪ Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w porządki wokół kościoła.
▪ Prosimy o zachowanie porządku na cmentarzu i wyrzucanie odpadów wyłącznie do w
znaczonych kontenerów. 

Wniebowzięta 
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sięga V wieku i jest rozpowszechnione 
w całym chrześcijaństwie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Nowy Testament 
wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o Wniebowzięciu Matki Bożej. Nie ma Jej gr
bu ani Jej relikwii.Tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą ogłosił jako dogmat 
wiary 1 listopada 1950 r. Pius XII w konstytucji apostolskiej Muni
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, 
ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Ma
ka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z 
ła wzięta do chwały niebieskiej". 

W poszukiwaniu… 
-/KK/ Ostatnio powiedziałeś, że taką podstawową rzeczą do przekazyw
Ewangelia. Czasem można usłyszeć od księży coś w stylu: „dzisiaj to trudno 
młodzież zachęcić do Kościoła, bo co ksiądz może im dać atrakcyjnego”
pokazuje coś innego. Kiedyś jeden człowiek wyjechał rowerem ze Szwajcarii do małej 
wioski na prowincji Francji, by żyć Ewangelią.Do tej pory modlą się 
różnych stron świata. Bez marketingu i reklamy wciąż przybywają do nich młodzi 
ludzie. W sezonie letnim tysiące osób co tydzień.Z polskiego podwórka od  deka
mamy kaznodziei którzy jeżdzą po naszej Ojczyźnie wzdłuż i wszerz 
Ewangelię.Każdego dnia mają katedry, sale konferencyjne 
młodych. Może nasza wspólnota Kościoła potrzebuje docenić to, że mamy Ewangelię 
i nie potrzebujemy żadnych innych „fajerwerków”?  
- /DZ/ Tak w pełni się zgadzam. Wystarczy nam Ewangelia. Tylko nie ta pięknie obłożona, 
leżąca na najwyżej półce regału i zbierająca kurz. Powtórzę się, ale żeby skutecznie 
przekazywać wiarę musimy żyć Ewangelią. I to nie wybierać sobie tylko pewne jej 
fragmenty. Bo to nam pasuje, a tamto nie pasuje. Pan Jezus nie mówił kochaj bliźnich, no 
chyba, że nie zasługują to sobie odpuść. Odwiedzaj więźniów, ale tylko tych, którzy są 
osądzeni niesprawiedliwie itp. Przyznaję, że przyjęcie w pełni ewnagelicznych wskazań 
wcale nie jest takie łatwe, jednak wiele przykładów pokazuje, że przynosi olbrzymie owoce 
i prawdziwą radość. Wspomniałeś o francuskiej wiosce Taize, gdzie żyje wspólnota 
ekumeniczna. Ewenementem tego miejsca jest to, że ludzi, przede wszystkim młodych
przyciąga tam autentyzm wiary. Założyciel wspólnoty, brat Roger zbudował to miejsce na 
trzech ewangelicznych wskazaniach: radość, prostota i miłosierdzie. Nie trzeba ich szukać, 
widać je na pierwszy rzut oka. Dlatego życie braci jest „przypowieścią o wspólnocie”. Kiedy 
zaczynamy żyć prawdziwie Ewangelią, nie musimy się zastanawiać jak przekazać wi
dalej. Ona bije od nas jak światło w ciemności i przyciąga innych do Boga.
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Boży człowiek… - bł. Marek z Aviano
Karol Dominik przyszedł na świat 17 listopada 1631 roku 
w Aviano koło Wenecji. Wybrał drogę doskonałości w zak
nie kapucynów, który już wó
lu świętych mężów. W 1648 roku Karol wstąpił do klasztoru, 
przyjmując imię Marek. Siedem lat później przyjął święcenia 
kapłańskie. Jako kaznodzieja wędrował po wielu krajach, 
głosił słowo Boże w Tyrolu, N
cji, Austrii i Hiszpanii. Wielkim zaufaniem darzyli go papieże, 
dlatego wysyłali go często w ch
królewskie. Był wędrownym kaznodzieją, spowiednikiem 
i powiernikiem władców.Za jego przyczyną dochodziło 
wielu nawróceń i uzdrowień, które szybko przyniosły mu 
sławę w całej Europie. Marek z Aviano należał do najwybi
niejszych kaznodziedziejów XVII
przypisuje się zjednoczenie chrześcija
Wiedniem. Odegrał tam rolę duc
decydującą b
Jana III Sobieskiego, gdzie znajdował się wielki obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. O zwycięstwie ojciec Marek poi
formował papieża, kończąc słowami: "Przybyliśmy, zob
czyliśmy, Bóg zwyciężył!"Marek zmarł 13 sierpnia 1699 roku 
w Wiedniu. Do grona błogosławionych włączył go dopiero 

św. Jan Paweł II w dniu 27 kwietnia 2003 r., w niedzielę Bożego Miłosierdzia.
że Jedyny przez wstawiennictwo bł. Marka prosimy Cię o 
Amen 

Modlitwa... 
„Powiedziałem Bogu, że Jego Pięćdziesiątnica niewiele znaczyi że Jego Duch Święty nie 
był zbytnio skutecznyz tymi wszystkimi wojnami, ludźmi umierającymi z głoduze wszystkimi 
tymi narkotykami i morderstwami.A Bóg mi odpowiedział:To w tobie złożyłem Mojego D
cha.Co zrobiłeś?Kto zaprowadzi sprawiedliwośćjeśli ty nie zaczniesz być sprawiedliwy?Kto 
zaprowadzi prawdęjeśli nie ty sam będziesz prawdziwy?Kto wprowadzi pokójjeśli nie b
dziesz w zgodzie ze sobą i z twoimi braćmi?To ciebie wysłałem aby nieść Dobrą Nowinę.
/ks.Jean Debruynne/ 

Zamyśl się… 
„W bliskości i z miłością 
wspierajcie waszych kapła-
nów” /Papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Turysta pyta się bacy: 
drzwiach "uwaga pies" je
szczeniaka?

Coś dla ducha… 
„Radość mojej obecności

„Czasami, przyglądając się ponuremu wyrazowi twojej twarzy, trudno byłoby przekonać k
goś niewierzącego, że służysz prawdziwemu Bogu. Nie stworzyłem cię po to, abyś mars
cząc brwi na świat, chodził z głowa posypaną popiołem. Jest czas płaczu i żalu, ale nie be
ustannie. Odpocznij od nich! Jeżeli czujesz
fałszywej, ponurej pobożności, mówię: „Wstań i bądź wolny”. Pozwól, aby Moja radość z
częła świętować w twoim sercu. Roześmiej się głośno. Tańcz, jak robił to król Dawid. Śpi
waj z aniołami. W mojej obecności jest prawdziwa radość, która przepełnia serce. Przyje
ność płynąca z Mojego towarzystwa nie jest czasowa. Trwa i jest wieczna. Jeśli chcesz do 
niej przystąpić, nie musisz czekać na niebo. Zacznij tu i teraz.

 

Marek z Aviano(13 sierpnia) 
Karol Dominik przyszedł na świat 17 listopada 1631 roku  
w Aviano koło Wenecji. Wybrał drogę doskonałości w zako-

kapucynów, który już wówczas w swym gronie miał wie-
lu świętych mężów. W 1648 roku Karol wstąpił do klasztoru, 
przyjmując imię Marek. Siedem lat później przyjął święcenia 
kapłańskie. Jako kaznodzieja wędrował po wielu krajach, 
głosił słowo Boże w Tyrolu, Niderlandach, Szwajcarii, Fran-
cji, Austrii i Hiszpanii. Wielkim zaufaniem darzyli go papieże, 
dlatego wysyłali go często w charakterze legata na dwory 
królewskie. Był wędrownym kaznodzieją, spowiednikiem  
i powiernikiem władców.Za jego przyczyną dochodziło do 
wielu nawróceń i uzdrowień, które szybko przyniosły mu 
sławę w całej Europie. Marek z Aviano należał do najwybit-
niejszych kaznodziedziejów XVII-wiecznych. Jemu właśnie 
przypisuje się zjednoczenie chrześcijańskich wojsk pod 
Wiedniem. Odegrał tam rolę duchowego przywódcy. Przed 
decydującą bitwą odprawił Mszę świętą w namiocie króla 
Jana III Sobieskiego, gdzie znajdował się wielki obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. O zwycięstwie ojciec Marek poin-
formował papieża, kończąc słowami: "Przybyliśmy, zoba-

Bóg zwyciężył!"Marek zmarł 13 sierpnia 1699 roku 
w Wiedniu. Do grona błogosławionych włączył go dopiero 

św. Jan Paweł II w dniu 27 kwietnia 2003 r., w niedzielę Bożego Miłosierdzia.Modlitwa. Bo-
wiennictwo bł. Marka prosimy Cię o wytrwałość w walce ze złem. 

Powiedziałem Bogu, że Jego Pięćdziesiątnica niewiele znaczyi że Jego Duch Święty nie 
był zbytnio skutecznyz tymi wszystkimi wojnami, ludźmi umierającymi z głoduze wszystkimi 

Bóg mi odpowiedział:To w tobie złożyłem Mojego Du-
cha.Co zrobiłeś?Kto zaprowadzi sprawiedliwośćjeśli ty nie zaczniesz być sprawiedliwy?Kto 
zaprowadzi prawdęjeśli nie ty sam będziesz prawdziwy?Kto wprowadzi pokójjeśli nie bę-

i braćmi?To ciebie wysłałem aby nieść Dobrą Nowinę.”                                                                     

 
Turysta pyta się bacy: - Dlaczego wywiesiliście tabliczkę na 
drzwiach "uwaga pies" jeśli macie małego niegroźnego 
szczeniaka?- No widzi panocek, już kilka razy mi go zdeptali 

Radość mojej obecności” 

wyrazowi twojej twarzy, trudno byłoby przekonać ko-
goś niewierzącego, że służysz prawdziwemu Bogu. Nie stworzyłem cię po to, abyś marsz-
cząc brwi na świat, chodził z głowa posypaną popiołem. Jest czas płaczu i żalu, ale nie bez-

żeli czujesz, że twoja radość została poświęcona bożkowi 
fałszywej, ponurej pobożności, mówię: „Wstań i bądź wolny”. Pozwól, aby Moja radość za-
częła świętować w twoim sercu. Roześmiej się głośno. Tańcz, jak robił to król Dawid. Śpie-

obecności jest prawdziwa radość, która przepełnia serce. Przyjem-
ność płynąca z Mojego towarzystwa nie jest czasowa. Trwa i jest wieczna. Jeśli chcesz do 
niej przystąpić, nie musisz czekać na niebo. Zacznij tu i teraz.”                   /Andy Cloninger/ 


