
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 02.08 Dzień Powszedni   
1800 + Zofię (r. śm.) i Jana Woźniczko 
1830 + Bogdana, Tadeusza Słowińskich, Franciszkę, Władysława Piotrowskich 
Wtorek 03.08 Dzień Powszedni  
1800 + Henryka Słowińskiego 
1830 W 20 r. ślubu Agnieszki i Pawła Kochel oraz Anity i Marcina Głuszek 
Środa 04.08 św. Jana Marii Vianneya (wsp.) 
1800 1) + Mirosława Kozłowskiego (32 r. śm.), Ewelinę Jabczyk, Józefa, Edwarda Brzo-
zów, Kazimierza Bałę  2) + Marcina Sołtysa (r. śm.) i zm z r. Stępniów 3) + Edwarda, Ste-
fana, Mariannę Bugajskich, Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława Krzyszkowskich, 
Katarzynę, Antoniego Pietszczyków 4) + Stefana (r. śm.) i zm. z r. Barańskich 5) + Henry-
ka Rabieja od uczestników pogrzebu 6) W 35 r. ślubu Krzysztofa i Bożeny o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej 7) + Mariannę Zegadło od Małgorzaty Zegadło z r. 8) W 
18 r. ur. Kacpra Sieczkowskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski zam. rodzice i 
brat 9) + Irenę Kasperek zam. sołtys Brzezin 10) + Helenę Machulską (r. śm.) 11) + Janinę 
Fałdzińską od chrześnicy Marty z rodziną 12) + Elżbietę Krzyszkowską od sąsiadów 
Dziewięckich i Kowalskich 13) + Bogusława Krzyszkowskiego od córki Aleksandry z mę-
żem i dziećmi 14) W 30 r. ślubu Barbary i Andrzeja o Boże błogosławieństwo na dalsze la-
ta życia małżeńskiego od córek 15) + Adama Młynarczyka (r. śm), Józefa Młynarczyka i 
zm. z rodziny Słowików 16) + Władysława Godowskiego i zm. z rodziny Godowskiego z 
int. Franciszki 17) + Mariannę, Grzegorza Pawlika i Waldemara Krzysztofika 
1900 + Cecylię Korban z int. córki Elżbiety z r. 
Czwartek 05.08 Dzień Powszedni 
1800 W 50 r. urodzin Anety o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski od rodzi-
ców 
1900 + Cecylię Korban zam. Aleksandra Barwinek z r.  
Piątek 06.08 Święto Przemienienia Pańskiego 
1600 Ślub: Beata Węgrzyn i Łukasz Luściński 
1800 + Mariana (r. śm.), Anielę Wieczorek, Jana, Mariannę, Piotra, Stefanię Metryków, Ry-
szarda Zegadło, zm. księży którzy pracowali w tej parafii i zm. W czyśćcu cierpiących- z 
int. r. Metryków 
1900 + Tadeusza i Marcina Wiejas, Stanisława Sołtysa, zm. z r. Tkaczów i Wiejasów 
Sobota 07.08 bł. Edmunda Bojanowskiego - RELIKWIE 
1600 Ślub: Karolina Prędota i Adrian Bazak 
1800 + Mariana (r. śm.), Janinę Pobochów 
1900 + Władysława Bentkowskiego (3 r. śm.) 
Niedziela 08.08 XIX Niedziela Zwykła 
800 + Sebastiana (9 r. śm.) Karola Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 
1000 + Helenę (r. śm.) i Władysława Bedlę zam. Krzysztof z r. 
1200 Msza św. wynagradzająca do Matki Bożej 
1600 za Parafię 
 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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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 zau-
ważyli, że na brzegu jeziora 
nie ma Jezusa ani Jego 
uczniów, wsiedli do łodzi, 
dotarli do Kafarnaum i tam 
szukali Jezusa. Gdy zaś 
odnaleźli Go na przeciwle-
głym brzegu, rzekli do Nie-
go: «Rabbi, kiedy tu przyby-
łeś?» W odpowiedzi rzekł 
im Jezus: «Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, 
że widzieliście znaki, ale 
dlatego, że jedliście chleb 
do syta. Zabiegajcie nie  
o ten pokarm, który niszcze-
je, ale o ten, który trwa na 
życie wieczne, a który da 
wam Syn Człowieczy; Jego 
to bowiem pieczęcią swą 
naznaczył Bóg Ojciec». Oni 
zaś rzekli do Niego: «Cóż 
mamy czynić, abyśmy wy-

konywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, 
abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, 
abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, 
jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, za-
prawdę, 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!» Odpo-
wiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;  
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 
 
 

Ty jesteś chlebem życia 
 
 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj rozpoczął się miesiąc sierpień. W Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc trzeźwości, czyta-
my: „Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczy-
nami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społe-
czeństwo”. Jak co roku płynie zachęta, by Polacy w sierpniu podjęli dobrowolną miesięczną 
abstynencję. Możliwość wpisania do Księgi Trzeźwości. 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. Intencja 
na miesiąc sierpień: „Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do 
reformowania się w świetle Ewangelii”. 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 
- dzisiaj, w niedzielę - św. Alfonsa Marii Liguoriego, 
biskupa i doktora Kościoła, 
- w środę - wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera, patrona proboszczów. Przez jego wsta-
wiennictwo dziękujemy Panu Bogu za kapłanów i 
ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania 
kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej. 
- w czwartek - dowolne wspomnienie Rocznicy po-
święcenia rzymskiej Bazyliki NMP, gdzie znajduje 
się obraz M. B. Śnieżnej, której replikę obrazu czci-
my w naszym ołtarzu głównym. 
- piątek - Święto Przemienienia Pańskiego. 
- w sobotę bł. Edmunda Bojanowskiego – Msza Św. 
z relikwiami 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Możliwość spowie-
dzi godzinę przed Mszą św. Drodzy rodzice i dziadkowie, czy wasze dziecko odprawiło już 9 
pierwszych piątków miesiąca? 
▪ W najbliższy piątek całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św.  
o godz. 19 00. Dla celów organizacyjnych proszę o zapisanie się na listę za ławkami. 
▪ Kiedy czytamy Ewangelię spotykamy Pana Jezusa odbywającego pielgrzymkę do miejsca 
świętego –Jerozolimy. Kto chce dobrze wychować potomstwo niechże naśladuje P. Jezusa. 
To radość dla dzieci, frajda dla młodzieży i sprawdzian dla dorosłych. 
▪ Pozostały dwa tygodnie do odpustu parafialnego. Zapraszam w tę i następną sobotę do 
uporządkowania terenu wokół i posprzątania wnętrza kościoła. Zaplanujmy również przygo-
towanie duchowe. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów z naszej parafii na wtorkowe spotkania przy 
herbatce. Będzie to doskonała okazja do spędzenia czasu w miłej atmosferze a także obej-
rzenia dobrego filmu o tematyce religijnej. Spotykamy się w każdy wtorek sierpnia o godz. 
18.00 w sali Caritas mieszczącej się w budynku gospodarczym. 
▪ Komunikat GUS: „1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny, który potrwa do 30 września br. Spisanie się jest obowiązkiem ustawowym. 
Można dokonać samospisu przez Internet. Wszystkim, którzy chcą skorzystać z pomocy 
przy samospisie pomagają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy. W dniach 4 – 5 
sierpnia dyżur pracowników będzie w wydłużonych godzinach tj. od 8 00 do 18 00”. 
▪ W minionym tygodniu wpłaciłem ofiary ze św. Krzysztofa z poświęcenia pojazdów: 2 700 
zł. i na ofiary powodzi: 500zł. 
▪ Dziękuję za wywiezienie odpadów organicznych z cmentarza. 

▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Trwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym 
parafianom i gościom życzymy stanu łaski uświęcającej, radości i pięknych chwil w gronie 
rodziny i przyjaciół. 

Boży człowiek… - św. Lidia (3 sierpnia) 
Lidia to postać znana z kart Nowego Testamentu. Mieszkała w Filippi, w Macedonii. Lidia 
była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi. Spotkawszy Apostoła Pawła, przyjęła 
chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że udzieliła mu gościny. O dalszych losach św. Lidii nie 
wiemy nic więcej. Baroniusz wprowadził jej imię do Martyrologium Rzymskiego w wieku XVI 
(1584). Jest patronką farbiarzy. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Niedawno odprawiliśmy liturgię z okazji Pierwszego Światowego Dnia Dziadków oraz Osób 
Starszych. Brawa dla wszystkich dziadków! Dziadkowie i wnuki, młodzi i osoby starsze ra-
zem wyrazili jedno z pięknych oblicz Kościoła i ukazali przymierze między pokoleniami. Za-
chęcam was do świętowania tego dnia w każdej wspólnocie i do odwiedzenia najbardziej 
samotnych dziadków i osób starszych tych, którzy są najbardziej samotni. aby przekazać im 
moje przesłanie, zainspirowane obietnicą Jezusa: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. 
Proszę Pana, aby to święto pomogło nam, którzy jesteśmy w bardziej zaawansowanym 
wieku, odpowiedzieć na Jego wezwanie w tym okresie życia i ukazać społeczeństwu war-
tość obecności dziadków i osób starszych. Zwłaszcza w tej kulturze odrzucenia dziadkowie 
potrzebują młodych i młodzi potrzebują dziadków. Muszą ze sobą rozmawiać, muszą się 
spotykać. Dziadkowie mają soki życiowe dziejów, które wznoszą się i dają siłę rosnącemu 
drzewu. Przychodzi mi na myśl, a chyba cytowałem to kiedyś, słowa pewnego poety: „To 
wszystko, co kwitnie na drzewie wypływa z tego, co zagłębione jest w ziemi”. Bez dialogu 
między młodymi i dziadkami historia nie toczy się naprzód, życie się nie rozwija. Trzeba to 
podjąć. Jest to wyzwanie dla naszej kultury. Dziadkowie mają prawo do marzeń, patrząc na 
młodych, a młodzi mają prawo do odwagi proroctwa, czerpiąc soki życiowe od dziadków. 
Proszę was: czyńcie to, by spotkali się dziadkowie z młodymi i rozmawiajcie, porozumiewaj-
cie się.”                                                                                                       /Papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Niejeden nie pojmie na własnym pogrzebie, 
Że kąsał innych - a zjadł sam siebie.”  

/Jan Sztaudynger/ 

Uśmiech 
Rozmowa małżeństwa: 
- Kochanie czy to prawda, że koty 
są wredne i samolubne? – tak kotku 

Coś dla ducha… 
„Cień” 

Dawno, dawno temu żył człowiek, który wydawał się naprawdę kochać wszystkich i przeba-
czać im. Dlatego Pan Bóg posłał anioła, aby z nim porozmawiał. - Pan Bóg poprosił mnie, 
abym odwiedził cię i powiedział, że zamierza nagrodzić cię za twoją dobroć - powiedział 
anioł. - Chce też dać ci w prezencie to, czego pragniesz. Czy chcesz daru uzdrawiania? - 
Na pewno nie - odpowiedział człowiek. - Wolę, aby Pan Bóg uzdrawiał tych, którzy mają wy-
zdrowieć. - Czy chcesz mieć dar sprowadzania wszystkich na dobrą drogę?. - To zajęcie dla 
aniołów takich, ja ty. Nie chcę, aby wszyscy mnie czcili i uznawali za wzór. - Posłuchaj, nie 
mogę wrócić do nieba bez przekazania ci prezentu. Jeśli więc sam go nie wybierzesz, ja 
będę musiał wybrać za ciebie! Człowiek przez chwilę pomyślał, po czym rzekł: - Zgoda. 
Chciałbym czynić dobro, ale tak, by nikt nie zauważył, że to ja. W ten sposób uniknę grze-
chu pychy. Anioł pobłogosławił cień człowieka i dał mu moc uzdrawiania. W ten sposób 
gdziekolwiek człowiek ten pójdzie, chorzy będą uzdrawiani, ziemia będzie rodziła owoce,  
a smutni ludzie odnajdą szczęście. Człowiek podróżował przez wiele krajów, rozsiewając 
wszędzie cuda, ale nie zauważał tego, bo jego cień był z tyłu. W ten sposób mógł żyć  
i umrzeć nie wiedząc o swojej świętości. 
Pewien uczeń tak bardzo ufał swojemu mistrzowi, że był w stanie, po wezwaniu imienia mi-
strza, przekraczać pieszo rzeki, chodząc po powierzchni wody. Mistrz, ujrzawszy to na wła-
sne oczy, powiedział wówczas do siebie: - Musi być we mnie świętość i moc, skoro moje 
imię tak działa! Rzucił się więc do rzeki wołając: -Ja! Ja! I utonął.                   /Bruno Ferrero/ 

 


