
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 05.08 Dzień Powszedni 
1800  + Adama i Józefa Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików  
1830  + Wacława Modelskiego z int. Galerii u Adama w Tarnowie  
Wtorek 06.08 Święto Przemienienia Pańskiego 

1800 + Bolesława Kowalskiego, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej   
1830 + Wacława Modelskiego z int. Galerii u Adama w Tarnowie 
Środa 07.08 Dzień Powszedni REL. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO  
1800 + Mariana (r. śm.), Janinę Pobochów  
1830 + Wacława Modelskiego z int. Galerii u Adama w Tarnowie 
Czwartek 08.08 Dzień Powszedni 
1800 + Juliana Śmietanę i zm. z r. Śmietanów, Władysława i Stefanię Kruk  
1830 W 18 r. urodzin Izabeli o Boże błogosławieństwo  
Piątek 09.08 Dzień Powszedni REL. ŚW. EDYTY STEIN 

1800 + Zdzisława Stachurę (1 r. śm.) 
1830 + Wacława Modelskiego od byłych współpracowników  
Sobota 10.08 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława i Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza z int. rodziny z Nidy 
Niedziela 11.08 Niedziela  
800 + Bogdana Szałasa (r. śm), Genowefę i Zdzisława Szałasów i Krystynę Kasperek  
1000 + Mariannę, Władysława Frankowiczów i zm. z r. Domagałów i Śmietanów z int. ro-
dziny 
1200 Chrzty: Tymoteusz Marian Szot, Jakub Masternak  
1600 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 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Koh 1, 2; 2, 21-23  
                 Kol 3, 1-5. 9-11 
Ewangelia:  Łk 12, 13-21 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezu-
sa: «Nauczycielu, powiedz 
mojemu bratu, żeby się po-
dzielił ze mną spadkiem». 
Lecz On mu odpowiedział: 
«Człowieku, któż Mnie 
ustanowił nad wami sędzią 
albo rozjemcą?» Powiedział 
też do nich: «Uważajcie  
i strzeżcie się wszelkiej 
chciwości, bo nawet gdy 
ktoś ma wszystkiego  
w nadmiarze, to życie jego 
nie zależy od jego mienia». 
I opowiedział im przypo-
wieść: «Pewnemu zamoż-

nemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na 
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowa-
łeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 

Kazanie espresso… 
Próba wciągnięcia Jezusa w załatwianie konfliktów ludzkich. Zdecydowana odpowiedź Je-
zusa: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Kościół musi bardzo 
uważać, by nie dać się wciągnąć w rozwiązywanie spraw konfliktowych. Od tego są inne 
trybunały. Udział w konfliktach zniewala człowieka.                                         /ks. E. Staniek/ 
 
 
 

Gdy się objawi Chrystus,  
będziemy do Niego podobni,  

bo ujrzymy Go takim, jaki jest 
 
 
 

Modlitwa… 
Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nie-
przyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i ze-
pchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy  
i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i 
bronił od nieszczęść wszelkiego zła. 
Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się na-
de mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miło-
ści i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak 
dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

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



A w parafii… 
▪ Dziś zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ W tym tygodniu: we wtorek Święto Przemienienia Pańskiego, w środę wspomnienie 
bł. Edmunda (msza z relikwiami), w piątek św. Edyty Stein (msza z relikwiami)
▪ We wtorek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii bł. K
da, które odbędzie się 15 sierpnia. 
▪ Zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 8.00 do pomocy przy koszeniu traw wokół k
ścioła przed uroczystością odpustową. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 
▪ W dniach 31 lipca – 3 sierpnia z inicjatywy sołtysa Brzezin wykonane 
schodach prowadzących do kościoła od strony południowej. Pracowały następujące osoby
Antoni Kobyłecki, Ryszard Znój, Stanisław Nowak, Sławomir Kasperek, Damian Woźniak, 
Tadeusz Węgrzyn, Józef Kowalski, Andrzej Malicki, Robert Machulski, Stanisław Barycki, 
Miłosz Synica, Krzysztof Kaleta, Grzegorz Buras, Marek Kruk, Mirosław Szczepaniak. Bóg 
zapłać. Dziękujemy także firmom: „Czester” Czesława Ślusarczyka za beton, 
Punkt” Pawła Machulskiego za krawężniki, „Mardex” za piasek. W pl
konanie poręczy przy tych schodach. Składamy także serdeczne podziękowania p
które w sobotę porządkowały teren przy wykonanym chodniku. 

Nowenna do bł. Karola de Foucaulda

Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co z
chcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną,
gotów na wszystko, przyjmuję wszystko,
spełniała się we mnie i we wszystkich Tw
Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce p
ducha mego z całą miłością mego serca. 
łość przynagla mnie, by oddać się ca
z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim O
Wszechmogący wieczny Boże, nasz umi
w swej wielkiej miłości posłałeś na świat sw
żyjąc, pracując i wzrastając w Nazar
ności zbawczą wartość i pozwoliłeś, aby ta taje
mieniła życie błogosławionego Karola de F
wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę
go codziennego życia z miłości do Ciebie i do braci. Pr

my o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Brata i P
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków

Czy wiesz, że… 
1 sierpnia o godzinie 17:00 jest tak zwana godzina „W”. Godzina rozpoczącie się powstawia 
Warszawskiego. Tego dnia nasza stolica która nie śpi dzień i noc staje by oddać cześć tym 
ludzią którzy postawili wszystko na jedną kartę i ruszyli w 1944 roku przeciwko niemieckim 
bandytą mimo, że za plecami po drugiej stronie Wisły już czekały hordy rosjan rządnych 
podporządkowania Polski i Polaków. Po latach spytano żyjących powstańców co dla nich
jest ważne, o to odpowiedzi niektórych z nich: 
„- nieść chętną pomoc bliźnim  
- przyjaźń jest czymś co jest niezwykle ważne i niczym się nie da tego zastąpić. 
- być człowiekiem myślącym i mieć empatię do ludzi, umieć żyć, współżyć z ludzmi bo to 
jest bardzo istotne, bardzo ważne,  
- niepodległość działania, zgodnie ze swoją tradycją narodową.  
- trzeba uczciwie żyć przede wszystkim,  
- nie bać się mówić prawdy tylko umiejętnie rozmawiać nawet z wrogiem
 

, w środę wspomnienie  
, w piątek św. Edyty Stein (msza z relikwiami). 

We wtorek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii bł. Karola de Foucaul-

Zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 8.00 do pomocy przy koszeniu traw wokół ko-

z inicjatywy sołtysa Brzezin wykonane zostały prace przy 
Pracowały następujące osoby: 

yszard Znój, Stanisław Nowak, Sławomir Kasperek, Damian Woźniak, 
Machulski, Stanisław Barycki, 

Miłosz Synica, Krzysztof Kaleta, Grzegorz Buras, Marek Kruk, Mirosław Szczepaniak. Bóg 
Czesława Ślusarczyka za beton, „Zielony 

planach jest jeszcze wy-
y przy tych schodach. Składamy także serdeczne podziękowania paniom, 

Nowenna do bł. Karola de Foucaulda 

Uczyń ze mną, co ze-
wiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem 

muję wszystko, aby Twoja wola 
i we wszystkich Twoich stworzeniach. 

W Twoje ręce powierzam 
go serca. Kocham Cię i mi-

dać się całkowicie w Twoje ręce, 
bo Ty jesteś moim Ojcem. 

, nasz umiłowany Ojcze,  
kiej miłości posłałeś na świat swojego Syna, aby 

jąc w Nazarecie, nadawał codzien-
łeś, aby ta tajemnica prze-
rola de Foucauld. Za  jego  

skę przeżywania nasze-
ści do Ciebie i do braci. Prosi-

szego Brata i Pana, który z Tobą żyje  
ków 

jest tak zwana godzina „W”. Godzina rozpoczącie się powstawia 
Warszawskiego. Tego dnia nasza stolica która nie śpi dzień i noc staje by oddać cześć tym 

w 1944 roku przeciwko niemieckim 
bandytą mimo, że za plecami po drugiej stronie Wisły już czekały hordy rosjan rządnych 
podporządkowania Polski i Polaków. Po latach spytano żyjących powstańców co dla nich 

rzyjaźń jest czymś co jest niezwykle ważne i niczym się nie da tego zastąpić.  
yć człowiekiem myślącym i mieć empatię do ludzi, umieć żyć, współżyć z ludzmi bo to 

nie bać się mówić prawdy tylko umiejętnie rozmawiać nawet z wrogiem”                       /KK/ 

Boży człowiek… - bł. Bronisław Kos
Bronisław urodził się 11 marca 1915 r. w Słupsku. 
Po zakończeniu I wojny światowej jego rodzina 
przeniosła się do Bydgoszczy i tam Bron
czył szkołę. W tym czasie był prezesem Sodalicji 
Mariańskiej w gimn
wstą
7 listopada 1939 r. został wraz z i
i prof
po. Wobec propozycji uwolnienia w z
rzeczenie się drogi do k
odpo
rzę się powoł
Osadzono go w więzieniu w Lądzie. Wywieziono go 
potem do Szczeglina, następnie (28 sierpnia 1940 r.) 
trafił do hitl
Sachsenhausen, a stamtąd 14 
Dachau.
wycie
św. Jana Pa

pie 108 błogosławionych męczenników. Od 2004 r. jest patronem Słupska.
i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa 
uwielbiony za dar jego wiary i miłości, za jego
sługę, za umiłowanie ludzi i ziemi ojczystej.

Znalezione… 

„Ludzie nie potrafią zrozumieć, dlaczego jesteśmy 
halo z tego, że Sam (Sam Walton założyciel marki sklepów Wal 
szych Amerykanów) jest miliarderem i jeździ starym pikapem, kupuje ubrania w Wal
albo nie chce latać pierwszą klasą. Tak nas
pieniążek – ile osób schyli się, żeby go podnieść? Ja na pewno. I wiem, że Sam też.” 
                                                                                              

Zamyśl się… 
„Kto nie daje się unosić 
pożądaniom, będzie wzla-
tywał lekko swym duchem, 
jak ptak, któremu nie brak 
skrzydeł.”  
           /Św. Jan od Krzyża/  

Uśmiech 
Autobus miał postój. Ludzie już zajmowali miejsca, choć ki
rowcy jeszcze nie było. Więc 
wchodzi do a
Siedzi tak chwilę, po czym m
- Kierowcy nie ma, to ja pojadę.
pasażerów zrezygnowała z podr

Coś dla ducha… 
„Modlitwa

Na pewno widzieliście kogoś, kto się modli. Jakie
dzi. Czasem płacze przed kimś, kogo nie widzi. Czasem wyciąga ręce, jakby chciał kogoś 
dotknąć. Kiedyś widziałem, jak modliła się panna młoda przed ślubem. Modliła się do niew
dzialnego Pana Boga, zapomniała o swoje
kach. W jaki sposób poznać, że ktoś się dobrze modli? Może dobrze modli się ten, kto kl
czał długo i nie siadał na piętach? Może dobrze się modlił ten, kto nie robił dziwnych min, 
nie ziewał, nie myślał, co będzie na obiad? Bardzo łatwo jest poznać, kto się dobrze modlił. 
Modlił się dobrze ten, kto po modlitwie staje się lepszy, bardziej grzeczny, wyciąga stale l
wą i prawą rękę, żeby pomagać innym.                                                      

 

sław Kostkowski (6 sierpnia) 
Bronisław urodził się 11 marca 1915 r. w Słupsku. 
Po zakończeniu I wojny światowej jego rodzina 
przeniosła się do Bydgoszczy i tam Bronisław ukoń-
czył szkołę. W tym czasie był prezesem Sodalicji 
Mariańskiej w gimnazjum w Bydgoszczy. W 1936 r. 
wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. 
7 listopada 1939 r. został wraz z innymi alumnami  
i profesorami seminarium aresztowany przez gesta-
po. Wobec propozycji uwolnienia w zamian za wy-

czenie się drogi do kapłaństwa, dał zdecydowaną 
owiedź: "Raczej śmierć wybiorę niż sprzeniewie-

rzę się powołaniu, którym Bóg mnie zaszczycił". 
Osadzono go w więzieniu w Lądzie. Wywieziono go 

tem do Szczeglina, następnie (28 sierpnia 1940 r.) 
trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen, a stamtąd 14 grudnia 1940 r. - do 

chau. Zmarł w obozie 6 sierpnia 1942 r. na skutek 
wycieńczenia. Został beatyfikowany przez papieża 
św. Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w gru-

ników. Od 2004 r. jest patronem Słupska. Modlitwa. Panie 
rzyłeś łaską męczeństwa bł. Bronisława, syna polskiej ziemi, bądź 

jego ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską po-
mi ojczystej. Amen. 

„Ludzie nie potrafią zrozumieć, dlaczego jesteśmy wciąż tacy konserwatywni. Robią wielkie 
halo z tego, że Sam (Sam Walton założyciel marki sklepów Wal – Mart, jeden z najbogat-

jest miliarderem i jeździ starym pikapem, kupuje ubrania w Wal-Marcie 
albo nie chce latać pierwszą klasą. Tak nas po prostu wychowano. Jeśli na ulicy leży mały 

ile osób schyli się, żeby go podnieść? Ja na pewno. I wiem, że Sam też.”  
                                                                                              /Bud Walton brat Sama Waltona 

Autobus miał postój. Ludzie już zajmowali miejsca, choć kie-
rowcy jeszcze nie było. Więc pewien pan (prawdziwy kierowca) 

dzi do autobusu i zajmuje dla żartu miejsce pasażera. 
dzi tak chwilę, po czym mówi:  

Kierowcy nie ma, to ja pojadę.  No i pojechał. Tyle że część 
pasażerów zrezygnowała z podróży. 

Modlitwa” 

Na pewno widzieliście kogoś, kto się modli. Jakie to niezwykłe. Mówi do kogoś, kogo nie wi-
dzi. Czasem płacze przed kimś, kogo nie widzi. Czasem wyciąga ręce, jakby chciał kogoś 
dotknąć. Kiedyś widziałem, jak modliła się panna młoda przed ślubem. Modliła się do niewi-
dzialnego Pana Boga, zapomniała o swojej białej sukni, welonie, nawet o złotych obrącz-
kach. W jaki sposób poznać, że ktoś się dobrze modli? Może dobrze modli się ten, kto klę-
czał długo i nie siadał na piętach? Może dobrze się modlił ten, kto nie robił dziwnych min, 

dzie na obiad? Bardzo łatwo jest poznać, kto się dobrze modlił. 
Modlił się dobrze ten, kto po modlitwie staje się lepszy, bardziej grzeczny, wyciąga stale le-

                                                     /ks. J. Twardowski/ 


