
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 01.08 Dzień Powszedni  
1800 W 55 r. zawarcia sakramentu małżeństwa przez Tadeusza i Zofię o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski w dalszym pożyciu małżeńskim 
1830 + Stanisława Pietszczyka- od chrześniaka Piotra z rodziną 
Wtorek 02.08 Dzień Powszedni  
1800 + Bogdana, Tadeusza Słowińskich, Franciszkę, Władysława Piotrowskich 
1830 + Zygmunta Więcka- zam. Córka Urszula z rodziną 
Środa 03.08 Dzień Powszedni    
1800 1)+ Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2)+ Marcina Sołtysa (r. śm.), Władysławę, 
Mieczysława Stępień- zam. Halina Sołtys z rodz. 3)+ Czesława Machulskiego i zm. z rodz. 
Machulskich- od siostry Haliny i całej rodziny Dziewięckich 4)+ Zygmunta Więcka- od 
swatowej z Dymin 5)+ Bonifacego Wierzbickiego- zam. rodz. Siwców i Stachurów 6)+ 
Janinę Zychowicz- od chóru parafialnego 7)+ Marię Gruszczyńską- zam. r. Kwiecińskich z 
Radzyna 8)+ Leokadię i Jana Bedlów- zam. Marek Woźniak 9)+ Piotra Kowalskiego- od 
rodz. Stachurów 10)+ Jerzego Klimczaka- od siostry 
1900 + Marka Kubickiego 
Czwartek 04.08 Dzień Powszedni 
1800 + Henryka, Janinę Słowińskich 
1900 + Mirosława Kozłowskiego, Ewelinę Jabczyk, Edwarda i Józefa Brzozów i Kazimie-
rza Bałę 
Piątek 05.08 Dzień Powszedni 
1800 + Marię (15 r. śm.), Władysława  Frankowiczów i zm. z rodz. Łysaków 
1900 + Helenę, Władysława Bedlów- z int. wnuczki Mileny z rodziną 
Sobota 06.08 Dzień Powszedni 
1800 Do Matki Bożej i Jezusa za dzieci o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w 
życiu codziennym 
1900 + Władysława i Helenę Bedlów (w r. śm) 
Niedziela 07.08 Niedziela  
800 + Sebastiana (10 r. śm.), Karola Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 
1000 + Janinę, Bogusława, Henryka Kurdków 
1200 + Stanisława Rozpara, Zofię, Józefa, Bartkiewicz z int. rodziny 
1600 1) za Parafię 
2) W 18 r. ur. Wiktora Krzyszkowskiego o potrzebne łaski w dorosłym życiu 

 

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 
 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

 

 

 
 

XVIII Niedziela Zwykła 
31 lipca 2022 Nr 36 (714) 

 

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 Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 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 chci-
wości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego 
mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obro-
dziło 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 przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 
 
 

Św. Franciszku z Asyżu 
módl się za nami! 

Extra… 
× 31.07.1611 – Andrzej Bobola wstąpił do zakonu jezuitów. Po zakończeniu nowicjatu 31 
lipca 1613 roku złożył śluby zakonne. 
× 01.08.1827 – Uruchomiono Latarnię Morską Hel. 
 



 
 
 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ W naszej Parafii przeżywamy dzisiaj wielką uroczystość. Gościmy Ojców Franciszkanów 
z Warszawy. Podczas Mszy św. o godz. 10 00 dokonają wprowadzenia relikwii Św. Fran-
ciszka z Asyżu. Po Mszy św. można podejść ucałować relikwie i zabrać pamiątkowy obra-
zek. Niech ten wielki święty Biedaczyna, ubogaci nas i uwrażliwi na piękno, ubóstwo i 
miłość do stworzonego świata, bliźnich i Pana Boga. Jeszcze raz pragnę podziękować 
pewnej rodzinie za ufundowanie relikwiarza św. Franciszka, a Ojcom Franciszkanom za 
obecność, modlitwę, kazanie i dokonanie instalacji relikwii. ▪ Zapraszamy osoby wyjeżdża-

jące na pielgrzymkę do Włoch na spotkanie dzisiaj po Mszy św. o godz. 10 00. ▪ Jutro 
rozpoczniemy miesiąc sierpień, w którym Kościół wzywa na nas do trzeźwości i abstynen-
cji. Zachęcamy do podjęcia tych wyrzeczeń. ▪ W kalendarzu liturgicznym obchodzimy: -w 
poniedziałek – wspomnienie św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, -w 
czwartek - wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana, -w sobotę - święto Przemie-
nienia Pańskiego. ▪ W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. 

Spowiedź godzinę przed Mszą św. ▪ W 1 czwartek modlimy się za kapłanów i o nowe 

powołania do służby Bożej. ▪ W 1 piątek Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. ▪ 5 sierpnia przypada Święto Matki Bożej Śnieżnej – rocznica poświęcenia papie-
skiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej w Rzymie. Obraz w ołtarzu głównym 
naszego kościoła jest kopią tamtego obrazu czczonego w Bazylice Większej w Rzymie. 
▪ Zaplanujmy udział w czuwaniu z pierwszego piątku na sobotę. Kto może, proszę o wpi-

sanie się na listę na stoliku za ławkami. ▪ W najbliższą sobotę, 6 sierpnia, rozpoczyna się  
Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy na pielgrzymkę trwają jeszcze do 4 
sierpnia. ▪ Za tydzień spotkanie Róż Różańcowych po Mszy św. o godz. 8 00 i zmiana 
tajemnic Różańca św. 
▪ Zwróćmy uwagę na złodziei. Z cmentarza zginęło kilka nowych, pięknych, elektrycznych 
zniczy w kształcie figurki Matki Bożej. Zastanawiam się - czy jeśli ktoś kradnie święte wize-
runki z cmentarza – czy to nie jest święto-kradztwo?   
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza na „Chałupkowe Garcynki”, 
które odbędą się dzisiaj 31 lipca. Wydarzenie rozpocznie się uroczystą Mszą św. w intencji 
żyjących i zmarłych garncarzy, przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach o godz. 
14 00. Ponadto w programie przewidziano występy artystów lokalnych oraz regionu świę-
tokrzyskiego, konkurs na najładniejszą pracę z gliny, kiermasz wyrobów ceramicznych 
oraz możliwość toczenia własnych wyrobów na kole garncarskim. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół „Kordian”. ▪ Dziękuję zespołowi „Taruta” z Ukrainy za muzyczną oprawę Mszy 

św. tydzień temu. ▪ Dziękuję za ofiary na misje złożona w ubiegłą niedzielę z racji poświę-

cenia pojazdów. ▪ Czystość kościoła zawdzięczamy osobom: Teresa Korban, Emilia Kor-
ban, Anna i Antonina Hajduk, Beata Gruszczyńska, Agnieszka i Wojciech Starula, Wioletta 
Januszek, Danuta, Emilia, Izabela Januszek. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny.  

Czy wiesz, że… 
W tym roku do kin trafił film, nie miał wielkiej reklamy, nawet nie wszystkie kina chciały mieć 
go w repertuarze. Wyreżyserował go Jorge Pareja. Stał się hitem. W ogromnym kraju jakim 
jest Brazylia wyświetlało go tylko 99 kin mimo to stał się 3 najlepiej sprzedającym się fil-
mem w dniu premiery! Przebił takie medialne filmy jak: Jurassic World: Dominion, Top Gun: 
Maverick i Doktor Strange. W stanach Zjednoczonych uplasował się na 6 pozycji wyprze-
dzając takie filmy jak: Batman, Spider-man: No Way Home i Morbius. W Hiszpanii gdzie 
powstał był 10 najchętniej oglądanym filmem. Podobne sukcesy święcił w Kolumbii Wene-
zueli i wielu innych krajach. Dlaczego o nim piszę i tak długo nie wyjawiam tytułu. Bo to film 
pt.: „Żywy” jest on dokumentem o eucharystii.  

Boży człowiek… - Bł. Aleksy Sobaszek (1 sierpnia) 
Aleksy urodził się 17 lipca 1895 r. w Przygodzicach Wielkich w dekanacie Ostrowa Wiel-
kopolskiego na ziemi kaliskiej, ówcześnie w zaborze niemieckim. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1919 r. Pracował jako wikariusz w Wągrowcu (lata 1919-1920), w Słupach (od 
1920 r.), Trzemesznie i Gnieźnie. Nie zaprzestawał douczania się - studiował filozofię i 
pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim. Przez pewien czas pracował jako prefekt se-
minarium w Gnieźnie. Był również prefektem gimnazjum w Szamotułach i Rogoźnie, gdzie 
zyskał opinię wybitnego nauczyciela i opiekuna młodzieży. Tę umiejętność pracy z dziećmi 
i młodzieżą wykorzystywał dalej, szczególnie od roku 1931, gdy został powołany na pro-
bostwo w Siedleminie pod Jarocinem. Wybuch II wojny światowej spowodował, że na 
krótko opuścił swoją parafię. Po dwóch tygodniach wrócił i podczas Mszy św., ze łzami w 
oczach, prosił parafian o przebaczenie i zapewniał, że ich już nigdy nie opuści. Słowa 
dotrzymał. Miał możliwość wyjazdu do swojego brata mieszkającego w Niemczech, ale nie 
skorzystał z tej szansy. Gestapo przyszło po niego 6 października 1941 r., podczas gdy 
sprawował Mszę św. pogrzebową. Aleksy nie przerwał Mszy św. Niemcy poczekali i za-
trzymali go po zakończeniu pogrzebu, nie pozwalając mu już wejść na plebanię. Z grupą 
księży, aresztowanych w innych parafiach, został umieszczony w osławionym Forcie VII - 
obozie koncentracyjnym Posen (w Poznaniu). Zabrano mu tam ciepłe okrycie. 30 paź-
dziernika 1941 r. całą grupę przewieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ks. 
Aleksy został numerem obozowym 28086. Katorżnicze życie obozowe, praca ponad siły i 
głód szybko wyniszczały. Aleksy przetrwał 9 miesięcy. 25 lipca 1942 r. przeniesiono go do 
rewiru dla chorych. Dostał krwawej biegunki i 1 sierpnia 1942 r. odszedł do Pana. 

Zamyśl się… 
„Mędrców szept 
rozbrzmiewa w 
dźwiękach ciszy.” 
/frag. piosenki 
„Brzmienie Ciszy”/ 

Uśmiech 
Rozmowa mojego młodszego brata z kolegą (oboje 6 lat). 
- Patrz, to moja młodsza siostra 
- Ja też mam siostrę, nawet większą - wskazuje na mnie. 
- A też gryzie? 
- (głęboka emfaza) Noooo, mocno. 

Coś dla ducha… 
„Powstanie uśmiechu” 

Bóg stworzył świat doskonały, lecz smutny. Ptaki nie świergotały, wszystko było szare, 
ludzie żyli w złości i gniewie, a za razem w smutku. Stworzyciel świata postanowił to zmie-
nić. Nie chciał, by jego dzieło, nad którym tak się napracował, opanowało zło i nienawiść. 
Stworzył aniołów, by rozweselali świat. Pierwszego z nich nazwał Śmieszkiem. Nie spełnił 
on jednak w pełni powierzonego mu zadania. Wprawdzie rozweselał aniołów, lecz nie 
potrafił wywołać radości na twarzach ludzi. Powołał więc Bóg innego z aniołów, by roz-
śmieszył ludzi i rozweselił naturę. Nazwał go Wesołkiem. 
Ponieważ w niebie było już wesoło i radośnie, sfrunął na ziemię. Łatwo przekonał rośliny, 
że życie może być radosne, przyjemne i kolorowe. Po pewnym czasie udało mu się prze-
konać zwierzęta, by żyły ze sobą w zgodzie. Lecz nie mógł rozśmieszyć ludzi, gdyż był już 
bardzo zmęczony. Wybrał więc Bóg najweselszego anioła zwanego Uśmiechem. Ten, gdy 
przyleciał na ziemię od razu zaczął swoją pracę. Wyszukał chłopca, który wydawał mu się 
najbardziej radosny. Opowiadał mu ciekawe i śmieszne historie i w końcu Uśmiechowi 
udało się wywołać radość na twarzy chłopca. Chciał, aby inni ludzie poszli za przykładem 
owego chłopca. Jego plan powiódł się. Ludzie stali się radośni. Na pamiątkę tego wesołe-
go anioła radość na twarzy nazywamy uśmiechem. 
Ta legenda uświadamia nam, że życie bez radości jest nudne, monotonne, smutne, jed-
nym słowem brzydkie. Jeden z dawnych przesądów mówi, że kto codziennie rano śmieje 
się pół godziny, ten jest wesoły i zdrowy. Warto się śmiać, więc ŚMIEJMY SIĘ! 

/Agnieszka Tokarska/ 
 


