
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
Poniedziałek 23.08 Dzień Powszedni  
1800 + Zofię i Władysława Więcławskich, Janinę i Władysława Litwin
1830 + Tadeusza Kija z int. Danuty z mężem
Wtorek 24.08 Święto św. Bartłomieja, apostoła
1800 W 25 r. ślubu Beaty i Leszka Boniatowskich o Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
pożycia małżeńskiego
1830 W 10 r. ślubu Edyty i Sylwestra o Boże błogosławieństwo dla rodziny
Środa 25.08 św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (wsp.) - RELIKWIE
1800 1) + Cecylię Korban 2) + Mariannę Zegadło zam Stanisława i Kazimierz z Wierzbicy
3) + Irenę Kasperek od scholi parafialnej 4) + Grzegorza Krzyszkowskiego zam. teściowie
5) + Bogusława Krzyszkowskiego od żony z dziećmi 6) + Genowefę Kowalską od sio-
strzenicy  Jadwigi z r. 7) + Sławomira, Krzysztofa, Mieczysława Brzozę z int. r.   8) O
Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla siostry Sylwii w 20 r. powołania
zam. rodzice i rodzeństwo  
1900 + Elżbietę Krzyszkowską od córki Kingi 
Czwartek 26.08 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
1800 O Boże błogosławieństwo w 1 r. ur. Gabrieli Dulęby z int. rodziców i dziadków
1830 + Mariannę Zegadło od Mariana Zegadło z r.
Piątek 27.08  św. Moniki (wsp.)
1800 W 45 r. ślubu Joanny i Henryka Dziewięckich o zdrowie i Boże błogosławieństwo
1830 + Elżbietę Krzyszkowską od mamy
Sobota 28.08 św. Augustyna (wsp.)  - REL. BŁ. ALFONSA MARII MAZURKA
1600 Ślub: Ilona Wojcieszyńska i Damian Skrzyniarz 
1800 + Genowefę (r. śm.), Władysława, Taduesza Metryków, Stanisława Kopacza
1830 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pauliny i Piotra w 10 r. ślubu i ich dzieci zam.
rodzice
Niedziela 29.08 XXII Niedziela Zwykła
800 + Stanisława i Stefanię Zychowicz, Zdzisława Wojtasia, Ryszarda Zawadzkiego i zm. z
r. Zychowiczów
1000 W 1 r. ślubu Mileny i Piotra Kaczor o opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na
dalsze lata pożycia małżeńskiego
1200 za Parafię 
1600+ Helenę i Władysława Bedlów od córki Elżbiety z r.
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XXI Niedziela Zwykła
22 sierpnia 2021 r. Nr 39 (665)

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Joz 24,1-2a.15-17. 18b
                Ef 5, 21-32
Ewangelia: J 6, 55. 60-69
W synagodze  w Kafarnaum Je-
zus powiedział:  «Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem,  a  Krew
moja jest prawdziwym napojem».
A  wielu  spośród  Jego  uczniów,
którzy  to  usłyszeli,  mówiło:
«Trudna  jest  ta  mowa.  Któż  jej
może  słuchać?»  Jezus  jednak,
świadom tego, że uczniowie Jego
na to szemrali, rzekł do nich: «To
was gorszy? A gdy ujrzycie Syna
Człowieczego wstępującego tam,
gdzie  był  przedtem?  To  Duch
daje  życie;  ciało  na  nic  się  nie
zda. Słowa, które Ja wam powie-
działem, są duchem i są życiem.
Lecz pośród was są tacy, którzy
nie  wierzą».  Jezus  bowiem  od
początku wiedział, którzy nie wie-
rzą,  i  kto  ma  Go  wydać.  Rzekł
więc: «Oto dlaczego wam powie-
działem: Nikt nie może przyjść do
Mnie,  jeżeli  nie  zostało  mu  to
dane przez Ojca». Od tego czasu

wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż
i wy chcecie odejść?» Odpowiedział  Mu Szymon Piotr:  «Panie,  do kogo pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bo-
żym».

Królowo wszystkich Świętych,
Królowo wniebowzięta,

Maryjo Królowo,
módl się za nami!

Extra…
× 24.08.1880 – W Ratyniu w Wielkopolsce spadł meteoryt.
× 25.08.1951 – Została uruchomiona latarnia morska w Krynicy Morskiej.



Ogłoszenia parafialne…
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy:
- we wtorek – Święto św. Bartłomieja, Apostoła
- w środę – św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, Msza Św. z relikwiami,
- w czwartek – Uroczystość N. M. P. Częstochowskiej,
- w piątek - św. Moniki,
- w sobotę -  św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła oraz bł.  Alfonsa Marii  Mazurka,
Msza Święta z relikwiami
▪ Dzisiaj o godz.13.15 zebranie wiejskie dla mieszkańców Brzezin pod wiatą przy fontannie,
a w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych w remizie strażackiej.
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania cało-
dobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się w pierwszy piątek miesiąca
września po Mszy św. o godz. 19 00 i zakończy Nabożeństwem w sobotę o godz. 18.00, z
przerwą o godz. 16 00 na czas sprawowania sakramentu małżeństwa.
▪ W przyszłą sobotę planowana jest rowerowa pielgrzymka do Gnojna. Wyjazd spod kościo-
ła o godz. 8 00. Pojedziemy w kierunku Morawicy. Osoby mieszkające przy trasie przejazdu
mogą dołączyć po drodze. Wyjazd uzależniony jest od warunków atmosferycznych. W przy-
padku niesprzyjającej pogody - zostaje odwołany.
▪  Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy
Morawica oraz parafian do udziału w corocznym Święcie Plonów – Dożynki 2021 w Morawi-
cy, które odbędzie się 29 sierpnia br. Wydarzenie kulturalne rozpocznie się uroczystą Mszą
św. w Kościele pw.: ”Matki Bożej Nieustającej Pomocy” w Morawicy o godz. 12 00. Ponadto
w programie zaplanowano wiele atrakcyjnych występów, oraz dyskotekę pod gwiazdami.
▪  Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów z naszej parafii w każdy wtorek sierpnia o
godz. 18.00 do sali Caritas mieszczącej się w budynku gospodarczym na spotkania przy
herbatce i na projekcję filmu o tematyce religijnej.
▪ Dziękuje za wykonanie pięknych wieńców dożynkowych z Brzezin, z Nidy i z Kowali.

Znaleziono…
W filmie „Pasja” jest scena kiedy spojrzenia Jezusa i Barabasza spotykają się. Pietro Sarub-
bini odtwórca roli Barabasza tak opisuje dzień nagrywania tej sceny: „U mnie wszystko za-
częło się od jednego spojrzenia, co się stało? Nie wiem! Wróciłem do hotelu i złapałem się
za głowę. Przymykałem oczy i widziałem nieustannie oczy Jezusa, które zadawały mi pyta-
nie. Nie rozumiałem tego pytania. Nie to nie mogło być spojrzenie aktora. Znam Caviezela
(odtwórca  roli  Jezusa)  od  dawna… patrzyłem na niego wiele  razy.  Tym razem w jego
oczach musiały zalśnić oczy samego Jezusa. On w tym momencie był Jezusem. Oczekiwa-
łem, że zobaczę przerażone oczy zdesperowanego człowieka który idzie na śmierć. Myśla-
łem, że spojrzę w twarz osoby wściekłej na mnie i pomstującej na niesprawiedliwość tego
świata. Spotkałem jednak spojrzenie pełne miłości. W  tym spojrzeniu nie było niepokoju. Ta
scena miała trwać kilka sekund, a ja patrzyłem w te spokojne umęczone oczy ponad minutę.
Wróciłem do domu coś we mnie pękło. Mnóstwo pytań miałem w głowie. To spojrzenie nie
dawało mi spokoju. Nie potrafiłem sobie z nim poradzić. Czułem się nieprawdopodobnie sa-
motny. Zdałem sobie sprawę, że choć mam wielu przyjaciół i znajomych, nie mam nikogo…
komu mógłbym powiedzieć o czymś tak ogromnie ważnym i głębokim jak to co przeżywam.
To spojrzenie wracało. Nie było w nim żadnych wyrzutów, cienia oskarżenia. Łagodny spo-
kojny, gotowy na śmierć wzrok. W końcu skapitulowałem… Mamy pretensje do tłumu. O to,
że uwolnił jakiegoś zbrodniarza, a Jezusa wydał na śmierć. Ale przecież to samo czynimy
każdego dnia! Uwalniamy Barabasza, a Jezusa wysyłamy na śmierć. Gdy zszedłem z planu
filmowego byłem Barabaszem. Zagniewanym, głupim, krzyczącym. Bardzo dalekim od tego,
kim teraz jestem. Jezus uspokoił moje serce. Dopiero w Jezusie odnalazłem odpowiedzi na
wszystkie moje pytania.” Co ciekawe ten film doprowadził do głębokiej wiary nie tylko Pietro
ale również Jima Caviezela odtwórcę roli Jezusa. Obaj po nakręceniu filmu zmienili całkowi-
cie swoje życie.

Boży człowiek… - bł. Dominik od Matki Bożej Barberi  (27 sierpnia)
Dominik urodził się 22 czerwca 1792 r. w Viterbo.
Wcześnie został sierotą. W wieku młodzieńczym był
bliski  utraty  wiary  i  oddania  się  rozpuście.  Kiedy
jednak zagroził mu pobór do wojska napoleońskie-
go, uczynił ślub wstąpienia do pasjonistów. Wykła-
dał  następnie filozofię  i  teologię w uczelniach za-
konnych, a równocześnie oddał się gorliwie pracy
kaznodziejskiej  i  posługiwaniu w konfesjonale.  Od
1831  r.  piastował  różne  funkcje  przełożeńskie.  
W dziesięć lat później uczestniczył w wyprawie do
Belgii,  gdzie  pasjoniści  zamierzali  założyć  nowe
placówki zakonne. Ożył wtedy jego kontakt z przed-
stawicielami  odrodzenia  religijnego  w  Anglii,
zwłaszcza zaś stosunki z tzw. traktatariuszami i ru-
chem oksfordzkim. W kilka miesięcy później przybył
do Anglii na stałe. Stamtąd rządził powstającą pro-
wincją  zakonną  anglo-belgijską,  tam  też  spędził
ostatnie dziewięć lat swego życia. Wypełniał je in-
tensywną i wszechstronną pracą, przede wszystkim

pracą nad nawróceniem Anglii, co od dawna leżało mu na sercu. John Henry Newman, któ-
ry złożył na ręce Dominika wyznanie wiary, powiedział później, że przyczynił się on do jego
nawrócenia. Niektórzy nazywali go drugim Augustynem z Canterbury. Zmarł w czasie po-
dróży w gospodzie dworcowej w Reading (Anglia) w dniu 27 sierpnia 1849 r.

Zamyśl się…
„Twarz  jest  zwier-
ciadłem umysłu, a
oczy  bez  słowa
wyznają tajemnice
serca.”  

/Św. Hieronim/

Uśmiech
Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na
ślubnym kobiercu. Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony mętnie duka
odpowiedzi. - Pani zdała, a pan musi jeszcze raz przyjść za miesiąc.
Para przychodzi po tygodniu. - Przecież mówiłem: za miesiąc! - Księże
proboszczu, to nie tamten! Znalazłam takiego narzeczonego,  co zna
ten katechizm na pamięć!

Coś dla ducha…
„Wybryk”

Kobieta złożyła ręce w trąbkę i przykładając je do ust, zawołała w kierunku grupy mężczyzn,
którzy niezmordowanie szli do przodu. - Czy chłopiec jest z tobą? Mężczyzna, silny typ o ła-
godnym i serdecznym wyglądzie, odpowiedział: - Nie. Myślałem, że jest z wami.
Kobieta zatrzymała się i  zaczekała, aż przejdzie rozgadana grupa kobiet. Coraz bardziej
zmartwiona zagadywała wszystkie: - Nie widziałyście mojego syna? Kręciły głową. Żadna
go nie widziała.
Zatrzymała się na środku drogi, a mężczyzna doszedł do niej. Kobieta była zaniepokojona 
i podenerwowana: - Skoro jest już mężczyzną, powinien być z tobą!
Mężczyzna spokojniej odpowiedział: - Ale jest ciągle przywiązany do ciebie! - głos jednak
zdradzał pewne zaniepokojenie. - Mogłeś zwrócić uwagę, nie? - Ja? Skoro ty zawsze bie-
rzesz go w obronę! - Kto to mówi! To wy trzymacie zawsze razem! Mężczyzna i kobieta
spojrzeli na siebie. Ich twarze złagodniały. - Wybacz mi! - Ty mi przebacz! 
Uścisnęli się. - Wracajmy, może się znajdzie? - Nie martw się - powiedział mężczyzna - jest
bystry.
Wrócili w kierunku miasta, które o zachodzie przybierało purpurowe i złote barwy.
Był rok 12. Chłopiec miał na imię Jezus. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas
(J 1,14)                                                                                                                Bruno Ferrero


