
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.09 Dzień Powszedni 
1800  1) + Romana (r. śm.), Katarzynę Kruków i zm. z rodziny Kruków i Węgrzynów z int. 
rodziny        
      2) + Zdzisława Stachurę z int. syna Sławomira z żoną Edytą i synem  
1830  + Barbarę Adamczyk   
Wtorek11.09 Dzień Powszedni 
1800 1) + Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Mariana i Błażeja Krajewskich   
       2) + Władysława Bentkowskiego z int. wnuczka Tomasza z rodziną  
1830 1) + Józefa, Annę Malickich, Zofię Łach, Stefanię, Władysława Kowalskich  
        2) + Janinę Grzegorczyk z int. córki Aliny z rodziną  
Środa  12.09 Dzień Powszedni 
18001) + Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczak; 
2) + Wacława Puchałę (27r. śm.); 3) + Edwarda, Władysława Nowaków, Katarzynę Wój-
cik; 4) + Józefę Misior;  5) + Sławomira, Mieczysława i zm. z rodziny Brzozów, Głogow-
skich i Lachów z int. r. Brzozów; 6) + Zdzisława Stachurę z int. żony; 7) + Józefę Hajduk 
(36r. śm.) i zm. z rodziny Hajduków i Węgrzynów; 8) + Janinę, Krzysztofa Węgrzynów, 
Stanisława, Stefanię Dziewięckich;9)+ Michała, Jana Cielątków z int. Marianny Bedla; 
10)+ Mariannę, Jana, Stefana Domagałów; 11) + Stanisława Frankowicza (3 r. śm.) z int. 
żony z dziećmi; 12) O Boże bł. i opiekę w 60r. ur. Stanisława z int. żony, dzieci i wnuków; 
13)W int. Ireny Nowak w 90r. ur. o zdrowie i Boże bł. i dary Ducha Świętego; 14) W 1r. 
ur. Marcela o zdrowie i Boże bł; 15) W 5r. ślubu Sylwii i Łukasza w podziękowaniu za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. dla jubilatów i dzieci; 16)o Opiekę Matki Najświęt-
szej 
Czwartek13.09 Wspomnienie św. Jana Chryzostoma  
18001) + Mariana Krzyszkowskiego (4r. śm.) z int. siostry Krystyny z rodziną  
       2) + Janinę i Sławomira Grzegorczyk z int. sąsiadów Nosków  
2000  1) + Stefanię, Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów 
 2) + Zdzisława Stachurę z int. córki Haliny z mężem i dziećmi  
Piątek 14.09  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
1800  + Zmarłych z rodziny Burasów z int. Baranowskich  
1830  + Władysława, Franciszkę Wierzbickich z int. syna  
Sobota15.09 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej  
1600  Ślub: Młynarczyk Izabela i Kusak Grzegorz   
1800 + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1830  W 5 r. ślubu  Marty i Karola Kosickich z int. rodziny   
Niedziela16.09 Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła 
800  + Andrzeja Kubickiego, Antoninę, Edmunda Wykrotów, Romana, Mariannę Kubickich 
z int. Ireny Kubickiej 
10001) Msza Święta za Parafię 
2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1200  + Ryszarda Zegadło 
1600 + Stefana Kruka (r. śm)  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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XXIIINiedziela Zwykła 
9 września 2018 r. Nr 41 (511) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Iz 35, 4-7a 
Jk 2, 1-5 
Ewangelia:Mk 7, 31-37 
Jezus opuścił okolice Tyru 
i przez Sydon przyszedł 
nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości 

Dekapolu.Przyprowadzili 
Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, 
z dala od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka;  
a spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: 
Otwórz się. Zaraz otworzy-
ły się jego uszy, więzy ję-
zyka się rozwiązały i mógł 
prawidłowo mówić.Jezus 
przykazał im, żeby nikomu 
nie mówili. Lecz im bar-
dziej przykazywał, tym gor-
liwiej to rozgłaszali. I prze-
pełnieni zdumieniem mówi-
li: «Dobrze wszystko uczy-
nił. Nawet głuchym słuch 
przywraca i niemym mo-
wę». 

Kazanie espresso… 
„Ważna decyzja: co jest dla mnie ważniejsze: Bóg czy pieniądze? 
 Albo moje pieniądze oddaje Bogu , albo Boga pieniądzom. Innego wyjścia nie ma. Co dla 
mnie ważniejsze?  
Kiedy ostatnio rozmawiałem z Bogiem o moich pieniądzach?” /ks. E. Staniek/ 
 

Święta Heleno wskazuj nam Krzyż Pana! 
14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego 

 
 



 

A w parafii… 
▪ W niedzielę za tydzień w naszej parafii będziemy gościć siostry felicjanki z Krakowa.  
O godz. 10.00 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Angeli Truszkowskiej, pa-
tronki chorych. 
▪ W niedzielę 16 września rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Sta-
nisława Kostki, które odbędzie się we wtorek 18 września o godz. 13.00. 
▪ Zapraszamy w środę o 18.00 na Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, a w czwartek 
o 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego dnia prosimy o przy-
wiezienie do kościoła Relikwii Krzyża Świętego na godz. 18.00. Powrócą one na drogę pe-
regrynacji w niedzielę. Prosimy kolejną rodzinę z Nidy o ich odbiór.Niech Krzyż - Znak Zba-
wienia będzie dla nas nadzieją! 
▪W dniach 9-15 września 2018 r. będziemy przeżywać VIII Tydzień Wychowania pod ha-
słem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. 
▪ W parafii rozpoczynamy prace przy stropie nad nawą główną i prezbiterium kościoła. Koszt 
inwestycji to 111 926,65 zł (z dotacji 54 135,91 zł, z wkładu własnego 57 790,74 zł). Dzięku-
jemy za ofiary składane na ten cel. 
▪ Zapraszamy w najbliższą sobotę 15 września na godz. 18.30 na plebanię na ognisko 
ŚDM. Będzie w nim uczestniczyć m.in. dwójka pielgrzymów ŚDM z Kanady. Szczególnie 
zapraszamy Rodziny goszczące w 2016 roku uczestników ŚDM. Organizatorzy zapewniają 
kiełbaski i coś do picia. Zachęcamy do zaangażowania się w organizację przez przyniesie-
nie czegoś na wspólny stół.  
▪ Zapraszamy dzieci po odbiór po mszach świętych w zakrystii i prezbiterium książeczek 
uczestnictwa w niedzielnej eucharystii. Co tydzień będą dostawały kolejne naklejki nawiązu-
jące do Ewangelii. 
▪ W niedzielę 23 września odbędzie się II Wieczornica im. Ks. Jana Pragnącego. Spotkanie 
rozpocznie msza św. o godz. 17.30, a po niej część artystyczna w szkole w Brzezinach. 

W poszukiwaniu… 
KK - Obecny papież, podobnie jak i wielu świętych podkreślało ważną rolę ubóstwa  
w życiu chrześcijanina. Ale co znaczy ubóstwo w chrześcijaństwie? Sam Franciszek 
stanowczo i z odwagą zarządza milionami euro, tak samo czyniłśw. Mikołaj i św. 
Maksymilian Kolbe.Jak więc połączyć ubóstwo i duże pieniądze?  
- /DZ/ Uważam, że papież nie musi zarządzać milionami. Od tego są różne dykasterie. 
Zarządcą pieniędzy papieskich przeznaczonych na dzieła miłosierdzia jest Polak, nasz 
najnowszy kard. Konrad Krajewski. To na nim spoczywa obowiązek przekazywania darów 
pieniężnych i materialnych potrzebującym. Jego aktualne życie jest najlepszym przykładem 
prostego życia a zarazem pełnego pieniędzy. Jeśli odpowiednio podejdziemy do dóbr, mogą 
stać się one okazją do dzieł miłosierdzia. Tak postępowało wielu świętych  
i błogosławionych. Kard. Krajewski w każdym tygodniu wychodzi na ulice Rzymu, by karmić 
głodnych, odziać nagich. Wyobraźnia miłosierdzia idzie dalej – zaprasza, niekoniecznie miło 
pachnących, bezdomnych do restauracji, by świętować ich urodziny, z nimi także świętował 
swoją nominację kardynalską itd. Przykład św. Maksymiliana też jest niezwykły. Kiedy 
zaczynał działalność inflacja w Polsce szalała. Zbierał niebagatelne kwoty, a potrzeby wciąż 
rosły. Po ludzku było to nierealne a zarazem niebezpieczne, by się nie zagubić w pieniądzu. 
Jednak o. Maksymilian robił to dla Niepokalanej. I to jest klucz. Wielkie pieniądze w rękach 
ludzi Kościoła są dobrem tylko przy pełnym oddaniu ich w ręce Boże. Wielkie pieniądze 
przechodziły również „przez ręce” Matki Teresy, ale nie zatrzymywała nawet na nich 
wzroku. Pewien amerykański dziennikarz, który obserwował ją, gdy pielęgnowała pokrytego 
straszliwymi wrzodami chorego, z odrazą stwierdził, że nie zrobiłby tego nawet za milion 
dolarów. Matka Teresa odpowiedziała: „Tak, za milion dolarów też bym tego nie zrobiła”. 
Robiła to dla Jezusa. Pieniądze też mogą pomóc w pracy na rzecz Królestwa Bożego. 

Boży człowiek… - bł. Franciszek Gárate(10 września) 
Franciszek Gárate urodził się 5 lutego 1857 r. w Azpeitia, 
na terenie, który kiedyś należał do rodziny Loyolów.  
W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów, który na sku-
tek wojny domowej znajdował się wtedy w Poyanne, we 
Francji. W roku 1876 złożył śluby zakonne jako brat-
koadiutor. Przez dziewięć lat z największą troskliwością 
spełniał posługi infirmarza w kolegium La Guardia, w po-
bliżu granicy portugalskiej. Od roku 1887 był furtianem na 
uniwersytecie w Deusto-Bilbao. Budował tam wszystkich 
cierpliwością, łagodnością i pogodą. Wcześnie spostrze-
żono, że jest wiernym naśladowcą św. Alfonsa Rodrigu-
eza. Nazywano go Frater Urbanitas.Zmarł 9 września 
1929 r. Beatyfikował go w roku 1985 św. Jan Paweł 
II.Modlitwa. Boże, nagrodo Twoich wiernych, Ty w błogo-
sławionym Franciszku dałeś nam przykład nieprzerwanej 
wierności Tobie, pozwól, abyśmy za jego przykładem, 

otwarli nasze serca Chrystusowi, służąc przede wszystkim najuboższym braciom. Amen. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwo bardzo oczekuje rozrywki, wakacji, przyjemności. 
Człowiek nigdy nie odpoczywał tak wiele, jak dzisiaj, a jednak nie doświadczał również tak 
wiele pustki. Słowa Dekalogu, rzucają właściwe światło na to, czym jest odpoczynek. Trze-
cie przykazanie przypomina, że "W sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morzeX  
w siódmym zaś dniu odpocząłX i uznał go za święty (Wj 20,11). Wszystko, co Bóg uczynił, 
było bardzo dobre" (por. Rdz 1,31). Dzień odpoczynku jest radością Boga z tego, co stwo-
rzył. Jest to dzień kontemplacji i błogosławieństwa. Odpoczynek według trzeciego przyka-
zania to czas refleksji, uwielbienia, dziękczynienia za dokonania, za dar życia. Jego sednem 
powinna być myśl o Bogu. Dlatego centrum dnia Pańskiego, niedzieli jest Eucharystia. To 
dzień, w którym odpoczywając mamy powiedzieć Bogu: dziękuję Ci za życie, za Twoje miło-
sierdzie, za wszystkie Twe dary, także wtedy, gdy życie nie jest łatwe, czasami bolesne, ale 
jest cenne. Człowiek musi zawrzeć pokój z tym, od czego ucieka, ze swoją historią, z fakta-
mi, których nie akceptuje, z trudnymi aspektami egzystencji. Niech niedziela będzie dla nas 
dniem świętym, okazją do przemyśleń, spotkania z Chrystusem i bliskimi, czasem ducho-
wego i fizycznego odpoczynku.” /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Staruszkowie mają w sobie 
mądrość, także teściowe”  
/papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Policjant wybrał się z kolegą do teatru. Kolega, przegląda-
jąc program, zauważa: - Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgry-
wa się po pięciu latach...- Ale bilety zachowują ważność? 

Coś dla ducha… 
„Kim naprawdę jesteś?” 

„Świat widzi człowieka bardziej przez to, co robi, niż to, kim jest. Wielu mężczyzn widzi sie-
bie przez pryzmat zawodu (prawnik, malarz, nauczyciel). Ich pojmowanie oparte jest  przede 
wszystkim na zainteresowaniach innych i ich wykształceniu. Nieważne, jak jesteś do niej 
uzdolniony, nieważne, ile pieniędzy i uznania ci przynosi, nie ona stanowi o tym, kim jesteś. 
Piękno twojej prawdziwej tożsamości jest najlepiej wyrażone w stwierdzeniu: Moje dziecko”. 
Prawda o tym, że jesteś wspaniałe i starannie stworzonym dziełem sztuki, uczynionym Mo-
imi rękoma, jest podstawą tożsamości. Jesteś synem rodziców, przyjacielem ludzkości ko-
chanym przed tych, których kochasz i Moim sługą w świecie. To, jak żyjesz i jak spędzasz 
swój czas wolny, nie definiuje ciebie. Jesteś Moim dzieckiem. Znajdź swoją tożsamość we 
Mnie.”                                                                                                             /Andy Cloninger/ 

 


