
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 22.08 Najświętszej Maryi Panny Królowej (wsp.) 
1800 + Stanisława Pietszczyka od r. Kubickich z Kowali 

1830 + Zygmunta Więcka zam. Maria i Józef Wojda 

Wtorek 23.08 Dzień Powszedni  
1800 + Stefanię, Jana, Agnieszkę Wawrzeńczyków, Mariannę, Jana, Henryka, Irenę, 

Edwarda Golów 

1830 + Stanisława Pietszczyka od r. Malickich z Kowali 

Środa 24.08 Święto św. Bartłomieja, apostoła 
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Stanisława (r. śm.), Stefanię Zychowicz, 

Zdzisława Wojtasia i zm. z r. Zychowiczów 3) + Zygmunta Więcka od Andrzeja Wieczorka 

z r. 4) + Janinę Zychowicz zam. Zaleśna 5) + Marię Gruszczyńską od siostry Grażyny  

z r. 6) + Jerzego Klimczaka od sołtysa z Brzezin 7) + Piotra Kowalskiego od rodziców    

1900 + Marka Kubickiego zam. Anna z r. 

Czwartek 25.08 Dzień Powszedni - RELIKWIE ŚW. MIRIAM 

1800 + Mieczysławę, Bolesława, Annę, Franciszka Kowalskich 

1830 + Stanisława Pietszczyka od Czesławy i Józefa Wojda z r. 

Piątek 26.08 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
1800 + Reginę Kubicką (6 r. śm.) 

1830 + Zygmunta Więcka zam. Anna Wojtaś z mężem 

Sobota 27.08 św. Moniki (wsp.) 
1700 Ślub: Kamil Pabian i Aleksandra Kraseń 

1800 + Mariannę Brzozę (9 r. śm.) 

1830 + Genowefę (r. śm.), Władysława i Tadeusza Metryków i Stanisława Kopacza 

Niedziela 28.08 XXII Niedziela Zwykła - RELIKWIE BŁ. ALFONSA MAZURKA 

800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z r. Szczepankowskich 

zam. r. 

1000 z okazji urodzin Anny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia 

1200 Chrzest: Kornelia Gruszczyńska 

1600 + Janinę i Piotra Pędzików 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:          Iz 66, 18-21 
              Hbr 12, 5-7. 11-13 
Ewangelia:      Łk 13, 22-30 
Jezus przemierzał miasta  
i wsie, nauczając i odbywa-
jąc swą podróż do Jerozo-
limy. Raz ktoś Go zapytał: 
«Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?» On rzekł 
do nich: «Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi; gdyż 
wielu, powiadam wam, bę-
dzie chciało wejść, a nie 
zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, 
wówczas, stojąc na dwo-
rze, zaczniecie kołatać do 
drzwi i wołać: „Panie, 
otwórz nam!”, lecz On wam 
odpowie: „Nie wiem, skąd 
jesteście”. Wtedy zacznie-
cie mówić: „Przecież jadali-
śmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych naucza-
łeś”. Lecz On rzecze: „Po-
wiadam wam, nie wiem, 
skąd jesteście. Odstąpcie 
ode Mnie wszyscy, którzy 

dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem  
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 
ostatnimi». 
 
 
 

Przyjdźcie sprawiedliwi 
- Pan czeka - 

 

 
 

Extra… 
× 21.08.1972 – Produkcję samochodu Syrena przeniesiono z FSO w Warszawie do FSM 

w Bielsku-Białej. 
× 23.08.1820 – Wielki pożar Buska-Zdroju. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 
- w poniedziałek – wspomnienie NMP Kró-
lowej, 
- w środę - Święto św. Bartłomieja, Apo-
stoła, 
- w czwartek - św. Miriam od Jezusa 
Ukrzyżowanego, Msza Św. z relikwiami, 
- w piątek - Uroczystość NMP Częstochow-
skiej, 
- w sobotę - św. Moniki, 
- w niedzielę - bł. Alfonsa Marii Mazurka, 
Msza Święta z relikwiami. 
▪ Sołtys Brzezin zaprasza na zebranie wiej-
skie o godz. 13 15 pierwszy termin, a drugi 
termin o 13 30. Zebranie odbędzie się pod 
altaną przy fontannie z następującym po-
rządkiem obrad: - podział funduszu sołec-
kiego na 2023 rok, - sprawy różne, - za- 
kończenie zebrania. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest 
lista do wpisania się na 1 godzinę czuwa-
nia 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 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Mo-
rawica oraz parafian do udziału w corocznym Święcie Plonów – Dożynki 2022 w Morawicy, 
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 pro-
gramie zaplanowano wiele atrakcyjnych występów, oraz dyskotekę pod gwiazdami. 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy: Mazur Magdalenie, Alicji Zawadzkiej, Chodakow-
skiej Zdzisławie, Głodek Aleksandrze, Kanarek Barbarze 

Czy wiesz, że… 
1) W USA na łamach tygodnika „New York Times” ukazał się ostatnio ciekawy artykuł pod 
nazwą: „Najgorętszym klubem w Nowym Jorku jest Kościół Katolicki”. Artykuł opisuje bardzo 
mocne i popularne wśród młodych Amerykanów oraz ludzi kultury i pop kultury zwrócenie się 
w stronę nauczania Kościoła Katolickiego. Jest to dość ciekawy trend, myślę, że dobry do 
podziękowania i pomodlenia się o wierność nowego powiewu katolików w Ameryce. Niech to 
przylgnięcie do nauczania Kościoła będzie dla nich jednocześnie głębią duchowości i życia 
wiecznego.  
2) 2 lata temu w Turcji w mieście Midyat natrafiono na pierwsze ślady podziemnego kom-
pleksu pomieszczań. Znalezione monety sugerują, że był on zamieszkały prawdopodobnie 
od II w n.e. Pod ziemią były wybudowane studnie, silosy na zboże oraz miejsca kultu chrze-
ścijan i judaizmu. Tak to podziemne miasto mieszczące ok. 70 tys. osób było zbudowane 
przez prześladowanych przez Rzymian a potem Persów - Chrześcijan i Żydów. W Turcji od-
kryto do tej pory ponad 40 tego typu podziemnych miast. Przez tamte tereny często przeta-
czały się wojny i prześladowania chrześcijan. Średniowieczni kronikarze opisywali w tych re-
jonach całe miasta, które potrafią szybko się wyludniać kiedy nadchodziły wrogie wojska czy 
inne zagrożenie. Ich sekretem były właśnie podziemia.   

Boży człowiek… - Święta Teresa od Jezusa Jornet e Ibars (26 sierpnia) 
Teresa Jornet e Ibars urodziła się w Aytona,  
w okręgu Lerydy (Hiszpania), w prowincji Kata-
lonia, 9 czerwca 1848 roku. Chrzest otrzymała 
następnego dnia. Szkołę podstawową ukoń-
czyła w Lerydzie, średnią - w Braga, gdzie 
otrzymała też dyplom nauczycielski. Jej wuj, 
karmelita, założył w 1862 r. stowarzyszenie 
pań nauczycielek jako III Zakon karmelitański. 
Teresa wstąpiła do niego. Niebawem jednak, 
pragnąc życia doskonalszego, opuściła stowa-
rzyszenie i wstąpiła do klarysek (1870). Inne 
były wobec niej plany Boże. Z powodu słabego 
zdrowia musiała opuścić klasztor. Wróciła więc 
do Argensola i na życzenie wuja (założyciela) 
stanęła na czele stowarzyszenia pań nauczy-
cielek chrześcijańskich. Te jednak przyjęły jej 
nominację na przełożoną za obrazę dla siebie. 
Traktowały ją bowiem jako dezerterkę, a jej de-
cyzję jako lekkomyślną niewiedzę świadczącą 
o tym, że sama nie wie, czego chce. Została 
więc zmuszona do tego, by rozstać się z dzie-
łem. Tymczasem w Huesca pewien kapłan, Sa-
turnin Lopez Novoa, założył nowe zgromadze-
nie zakonne do opieki nad kalekami i starcami. 
Pojawienie się Teresy przyjął jako prawdziwy 
dar Boży. Okazała ona tak wiele zapału, że zo-

stała wybrana na przełożoną generalną (1872). Zgromadzenie otrzymało nazwę Małych 
Sióstr Opuszczonych Ubogich. Pod roztropną ręką Teresy dzieło zaczęło szybko się rozra-
stać. W 1874 roku pierwsze siostry złożyły śluby czasowe. W ciągu 12 lat liczba placówek 
wzrosła do 47. W 1876 r. zgromadzenie otrzymało dekret pochwalny konstytucji, a w roku 
następnym ich zatwierdzenie na 7 lat. Po ich upływie zakon został ostatecznie zatwierdzony 
przez Stolicę Apostolską. Rok 1885 był dla nowej rodziny zakonnej o tyle ważny, że otwarto 
pierwszą jej placówkę już poza Hiszpanią, w Santiago na Kubie. Niebawem w całej Ameryce 
Południowej było ich pełno.Teresa zmarła na rękach swoich duchowych córek 26 sierpnia 
1897 roku w wieku 49 lat. Zostawiła jednak po sobie wspaniałe dzieło: ponad 1200 sióstr  
i 103 przytułki. Jej relikwie przeniesiono do Walencji. Papież Pius XII dokonał jej beatyfikacji 
w 1958 roku, a papież Paweł VI w roku świętym 1975 dokonał jej uroczystej kanonizacji. 

Zamyśl się… 
„Gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście 
z konsumpcją, wówczas cena, którą pła-
cimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tra-
cimy wolność”         /papież Franciszek/  

Uśmiech 
Dwóch Żydów rozmawia przed synagogą, nagle 
jeden wyciąga i zapala papierosa, drugi mówi – 
Co Ty zapomniałeś, że jest Szabat? – Nie, zapo-
mniałem, że jestem Żydem. 

Coś dla ducha… 
„Starsza pani i telewizor” 

W Domu Spokojnej Jesieni mówiono, że starsza pani była trochę wariatką. Miała bardzo 
dziwne przyzwyczajenie. Każdego wieczoru obejmowała i całowała telewizor. Asystent zapy-
tał ją, dlaczego to robi. 
- Ten prezenter jest jedyną osobą na świecie, która pozdrawia mnie i uśmiecha się. 

/Bruno Ferrero/ 

 


