
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 09.08 Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża  - RELIKWIE 
1800 + Mariannę, Władysława Frankowiczów i zm. z r. Śmietanów i Domagałów 
1830 Dziękczynno-błagalna do Matki Bożej w 1 r. ur. Szymona i w 5 r. ur. Antoniny i Boże 
błogosławieństwo dla Jakuba 
Wtorek 10.08 Święto św. Wawrzyńca 
1800 + Cecylię Korban od córki Jolanty z mężem 
1830 + Janinę i Eugeniusza Prędotów, Ks. Edwarda Nowaka 
Środa 11.08  św. Klary (wsp.) 
1800 1) + Wincentego, Mariannę Bedlów 2) + W r. śm. Bogdana, Zdzisława, Genowefę, 
Stanisława Szałasów, Krystynę Kasperek 3) + Janinę i Władysława Ślusarczyków 4) O 
Boże błogosławieństwo dla sióstr i braci z Kółka Różańcowego św. Maksymiliana Kolbe z 
Kowali i za zm. 5) + Mariannę Zegadło od sołtysa z Brzezin 6) + Irenę Kasperek od r. Ja-
miołów 7) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w 10 r. ślubu Eweliny  
i Artura, w 8 r. ślubu Mateusza i Pauliny i ich dzieci i Boże błogosławieństwo dla Beaty  
z okazji 50 r. ur. zam. rodzina 8) + Artura Rodzonka od siostry Klary i r. Machulskich  
9) + Bogusława Krzyszkowskiego od Marka Stachury z r. 10) + Elżbietę Krzyszkowską od 
OSP Nida 11) + Genowefę Brzoza, Jana, Zdzisława, Wandę, Piotra, dziadków Sołtysów 
12) + W 30 r. śm. Janiny i Stanisława Piątek 13) + Genowefę Kowalską od rodziców Sta-
churów 14) Dziękczynna w 50 r. ślubu Krystyny i Konrada i w 1 r. ślubu Barbary i Macie-
ja 15) + Marię i Wojciecha Domagałów, Anielę i Stanisława Wieczorków 16) + Stanisława 
Misiora (28 r. śm), Józefę, Juliana, Anielę Misior 17) + Wandę i Stanisława Kaczorów   
18) + Wiesława Białka od uczestników pogrzebu 19) do Serca Jezusowego i MB Łaskawej 
z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla syna prosi matka   
1900 + Cecylię Korban zam. Zespół Ostrowianki z Ostrowa 
Czwartek 12.08 Dzień Powszedni 
1800 + Cecylię Korban zam. koleżanki i koledzy z pracy córki Elżbiety   
1830 + Stanisława Golę od wnuczki Justyny z r. 
Piątek 13.08 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława, Mariannę Domagałów i Mariana Bentkowskiego 
2000 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zosi w 7 r. ur. i jej brata Szczepana  
Sobota 14.08 św. Maksymiliana Marii Kolbego (wsp.)  - RELIKWIE 
1800 + Ryszarda Kowalskiego (r. śm.) 
1830 + Władysława i Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza, Tadeusza Metrykę 
Niedziela 15.08 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego 
1000 + Zdzisława Kutę, Genowefę, Józefa Plewów z int. Mariusza i Eweliny Kutów 
1200 za Parafię 
1600 + Wiesława Januszka zam. żona z dziećmi 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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XIX Niedziela Zwykła 
8 sierpnia 2021 r. Nr 37 (663) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Krl 19, 4-8   /   Ef 4, 30 – 5, 2   Ewangelia:  J 6, 41-51 

Żydzi szemrali prze-
ciwko Jezusowi, dla-
tego że powiedział: 
«Ja jestem chlebem, 
który z nieba zstąpił». 
I mówili: «Czyż to nie 
jest Jezus, syn Józefa, 
którego ojca i matkę 
my znamy? Jakżeż 
może On teraz mówić: 
Z nieba zstąpiłem». 
Jezus rzekł im w od-
powiedzi: «Nie szem-
rajcie między sobą! 
Nikt nie może przyjść 
do Mnie, jeżeli go nie 
pociągnie Ojciec, który 
Mnie posłał; Ja zaś 
wskrzeszę go w dniu 
ostatecznym. Napisa-
ne jest u Proroków: 
„Oni wszyscy będą 
uczniami Boga”. Każ-
dy, kto od Ojca usły-
szał i przyjął naukę, 
przyjdzie do Mnie. Nie 
znaczy to, aby ktokol-
wiek widział Ojca; je-
dynie Ten, który jest 
od Boga, widział Ojca. 
Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie 
wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie 
umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 
 
 

Święty Maksymilianie módl się za nami! 
 
 
 

Extra… 
× 14.08.1880 – Zakończono trwającą od 1248 roku budowę katedry w Kolonii. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbył się pogrzeb +Wiesława Białka z Kowali. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek” 
▪ Dzisiaj XIX Niedziela Zwykła w ciągu roku. 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 
-w poniedziałek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki 
Europy. Msza św. z relikwiami, 
-we wtorek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, 
-w środę wsp. św. Klary, dziewicy, 
-w sobotę wsp. św. Maksymiliana Kolbego, kapłana i męczennika. Msza św. z relikwiami. 
▪ W środę o godz. 18 00 modlimy się sprawując Mszę św. wotywną i Nabożeństwo do M. B. 
Nieustającej Pomocy polecając miłosierdziu Bożemu zbiorowe intencje. 
▪ W piątek wypada 13 dzień miesiąca. O godz. 20.00 kolejne Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do 
chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII  
w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już  
w V wieku obchodzono bowiem w Kościele Święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.  
W tym roku Uroczystość  Wniebowzięcia N.M.P., odpust parafialny, wypada w najbliższą 
niedzielę. Na tę uroczystość zaprosiłem neoprezbitera z mojej rodzinnej Parafii - ks. Zbi-
gniewa Żurka, który w tym roku w diecezji warszawskiej przyjął święcenia kapłańskie. Przez 
cały dzień będzie głosił kazania i po każdej Mszy św. będzie można otrzymać błogosławień-
stwo prymicyjne. Przy sprzyjającej pogodzie sumę odpustową odprawimy na zewnątrz przy 
ołtarzu polowym. Proszę o przygotowanie asysty przed procesją. Do tak ważnej uroczysto-
ści przygotujmy się duchowo. Spowiedź przez cały tydzień przed i po Mszy św. Uczyńmy to 
wcześniej, bo w niedzielę w czasie wakacji i urlopów księża mogą przybyć na spotkanie już 
po sumie. Podczas Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów i warzyw. 
▪ Także 15 sierpnia obchodzimy zarazem 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej – jednego  
z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy i w dziejach Polski, oraz Dzień Wojska Pol-
skiego. 
▪ We wtorek 10.08. kończy się czas zgłaszania i zapisywania na rowerową pielgrzymkę  
z Kielc przez Wiślicę na Jasną Górę w dniach od 17 do 20 sierpnia. Zgłoszenia przyjmujemy 
internetowo (wystarczy wpisać: „pielgrzymka rowerowa kielecka”) lub też telefonicznie tel. 
723 589 587. 
▪ Sołtys z Brzezin zaprasza na zebranie wiejskie w dn. 22.08. br. (niedziela) o godz.13.15 
pod wiatą przy fontannie, a w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych w remizie 
strażackiej. Porządek zebrania - podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckie-
go, - sprawy organizacyjne i gospodarcze, - sprawy różne. W zebraniu będzie uczestniczył  
p. Burmistrz. Sołtys wraz z Radą serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Brzezin. 
▪ Dziękuję za wywiezienie odpadów z cmentarza: firmie transportowej Rafała Wieczorka  
z Brzezin za użyczenie potężnego samochodu i za załadunek koparką Krzysztofowi Znojowi 
z Nidy, oraz za pomoc sołtysowi z Brzezin, Józefowi Kowalskiemu, Andrzejowi Noskowi, 
Tadeuszowi Węgrzynowi. 
▪ Dziękuję osobom, które przybyły i pracowały przy sprzątaniu pomieszczeń w budynku go-
spodarczym i porządkowaniu terenu koło  kościoła. W przyszłą sobotę proszę o przybycie 
mężczyzn ze sprzętem do koszenia na skarpie kościoła i na cmentarzu i panie do sprząta-
nia wnętrza kościoła. 
▪ Dziękuję osobom i wspólnotom za udział w całodobowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Zamyśl się… 
„Przecież nie o to w życiu chodzi, nie o to by przespać swoje życie, tylko żeby zostawić po 
nim trwały ślad”                                                                                          /papież Franciszek/  

Boży człowiek… - bł. Jan z Alwernii (9 sierpnia) 
Jan przyszedł na świat w 1249 r. W 1292 r. zamieszkał w pustelni na górze Alwerni  
i przebywał tam 30 lat, aż do śmierci. Zasłynął dzięki licznym cudom oraz imponującej 
erudycji, która została mu dana w cudowny sposób. Był mistykiem. Zmarł 9 sierpnia 1322 r. 
w swej pustelni na Alwernii. Jego kult w roku 1880 potwierdził papież Leon XIII, tercjarz 
franciszkański. 

Uśmiech… 
Hrabia został ambasadorem Polski w Londynie. Dwa lata później baronowa pyta go: 
- Czy dużo trudności sprawia panu hrabiemu język angielski? - Mnie - nie. Anglikom - tak. 

W poszukiwaniu… 
Już za tydzień w naszej parafii jest odpust. Być może dobry czas, żeby się zastanowić co 
znaczy zostawić trwały ślad po sobie w życiu? Czy potrzeba do tego wielu talentów? Te dni 
zbiegają się z końcem życia patrona proboszczy Św. Jana Mari Vianneya. Był człowiekiem 
bez wielkiego silnego ciała, nie miał talentu do edukacji, trafił na małą wiejską parafię gdzie 
połowa mieszkańców go nienawidziła, karczmarze z niego szydzili a kolejni wikarzy którzy 
trafiali do jego parafii często byli do niego wrogo nastawieni i utrudniali mu życie. Mogliby-
śmy powiedzieć miał tylko jeden talent umiał żyć Ewangelią, głosić ją i ufać po całości. To 
dlatego karczmarze zmieniali swoje życie, wikarzy się nawracali a parafianie w końcu stanęli 
za nim murem. Ten jeden talent wystarczył by do tej małej wioski zjeżdżali ludzie z całej 
Francji od rolników po wielkich możnowładców. Do Jego konfesjonału często trzeba było 
czekać kilka dni (tak nie godzin ale dni to nie pomyłka). Dzień jego śmierci Wilhelm Hue-
nermann tak opisuje: „Dzień 4 sierpnia, świętego Dominika, rozpoczął się straszliwą burzą. 
błyskawice rozświetlały pokój chorego, a grzmoty wstrząsały domem. Po obliczu świętego 
przemknął uśmiech. Był to ostatni hałas jakim szatan chciał go jeszcze przestraszyć. (…) Z 
uśmiechem na ustach, około godziny drugiej po północy ksiądz Vianney na rękach brata 
Hieronima oddał ostatnie tchnienie. Burza ucichła, a niebo pokryło się gwiazdami. Razem z 
parafianami i pielgrzymami, którzy tej nocy znajdowali się w Ars, cała Francja opłakiwała 
świętego proboszcza. Przez cały dzień ludzie przesuwali się przez pokój na parterze, gdzie 
złożono zwłoki zmarłego. W otoczeniu niezliczonych rzesz wiernych biskup z Belley popro-
wadził kondukt pogrzebowy świętego gdzie powiedział - Wiedz o tym, kochany i czcigodny 
księże proboszczu, że najpiękniejszym i najbardziej upragnionym dniem mego biskupstwa 
byłby ten w którym nieomylny głos Kościoła pozwoliłby mi uroczyście zaintonować na twoją 
cześć: Euge serve bone et fidelis. Sługo dobry i wierny, wejdź do wesela swego Pana!. 14 
sierpnia złożono ciało Św. Jana w grobie. Na tablicy z czarnego marmuru nad wyrzeźbio-
nym w kamieniu kielichem wykuto napis: - Tu spoczywa Jan Maria Chrzciciel Vianney, Pro-
boszcz z Ars. Papież Pius X 8 stycznia 1905 r. ogłosił go błogosławionym. Wszystkie ko-
ścioły Rzymu głosem swoich dzwonów pozdrowiły wielkiego syna Francji, a 30 tysięcy piel-
grzymów ze wszystkich krajów świata odśpiewało w bazylice Św. Piotra uroczyste Te 
Deum. 21 maja 1925 r. papież Pius XI, w otoczeniu 30 kardynałów i 200 biskupów biednego 
proboszcza z Ars uroczyście ogłosił świętym.” A teraz powiedzmy sobie szczerze kto z nas 
katolików jako talent uzna życie Ewangelią? Czy prędzej nie będziemy podziwiać zupełnie 
innych cech/rzeczy w drugim człowieku…                                                                          /KK/ 

Coś dla ducha… 
„Nauka czuwania” 

Spytał razu pewnego uczeń nauczyciela dlaczego tak wolno postępuję drogą doskonałości, 
choć tak gorąco jej pragnę? Dlatego, że nie umiesz czuwać. Z tej przyczyny nie uda ci się 
zobaczyć nawet wschodzącego słońca. Był sobie raz człowiek, który bardzo chciał obejrzeć 
przedstawienie w teatrze. Przybył znacznie wcześniej, niosąc ze sobą derkę. Po długim 
oczekiwaniu zawinął się w derkę i zasnął. Kiedy się ocknął, było już po przedstawieniu. Nie 
pozostawało mu więc nic innego, jak zwinąć swoją derkę i pójść do domu. 

 


