
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 29.08 Męczeństwa św. Jana Chrzciciela (wsp.) 
1800 + Stanisława Pietszczyka od swatów z Lipowicy 

1830 + Zygmunta Więcka od siostry Heleny z r. i chrześnicy Alicji z r. 

Wtorek 30.08 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława Kamińskiego zam. syn Tomasz z r. 

1830 Dziękczynna w 8 r. ślubu dla Patrycji i Mariusza Nowaków z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo w pożyciu małżeńskim 

Środa 31.08 Dzień Powszedni    
1800 1) + Edwarda Machulskiego, Krystynę Boś i zm. z r. Machulskich i Materków  

2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Zygmunta Więcka od Doroty z r. z Brzezin 

4) + Janinę Zychowicz zam. siostry Irena, Aleksandra, Maria i Teresa 5) + Marię Grusz-

czyńską od brata Waldemara z r. 6) + Jerzego Klimczaka od r. Mazurów i Kamińskich  

7) + Piotra Kowalskiego od Marzeny i Arkadiusza Olchawy z dziećmi 8) + Tomasza Li-

twina 9) + Jacka Kamińskiego i Henryka Węgrzyna zam. r. Salamonów 10) + Jakuba Sy-

nicę od sołtysa z Brzezin 11) + Henryka Kowalskiego (r. śm.) 12) + Zdzisława Stachurę  

(4 r. śm.) zam. żona 13) + Mariannę Stachura, Władysławę, Stanisława Frankwoicza  

14) + Genowefe Domagała od córki Małgorzaty 

1900 + Janinę Zychowicz od dzieci, wnuków i prawnuczki 

Czwartek 01.09 – RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWY 
1800 + Stanisława Pietszczyka od r. Kotarowskich 

1900 + Zygmunta Więcka od pracowników Kopalni Dolomitów Radkowice 

Piątek 02.09 Dzień Powszedni 
1800 Msza Święta 

1900 + Stanisława Pietszczyka zam. koleżanki i koledzy ze SP z klasy 

Sobota 03.09 św. Grzegorza Wielkiego (wsp.) 
1800 W 25 r. pożycia małżeńskiego Wojciecha i Jolanty o potrzebne łaski 

1900 + Stanisława Pietszczyka zam. ojciec, brat Henryk, siostra Krystyna z rodzinami 

Niedziela 04.09 XXIII Niedziela Zw. – REL. BŁ. MĘCZENN. Z NOWOGR. 

800 + Stefana, Stefanię Korban, Stanisława Stachurę (r. śm.) z int. r. 

1000 za Parafię 

1200 + Tadeusza i zm. z r. Kowalskich i Malców 

1600 + Jolantę Król 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
            Syr 3, 17-18. 20. 28-29 
            Hbr 12, 18-19. 22-24a 
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14 
Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy faryzeu-
szów, aby w szabat spożyć 
posiłek, oni Go śledzili. Potem 
opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, 
jak sobie pierwsze miejsca 
wybierali. Tak mówił do nich: 
«Jeśli cię ktoś zaprosi na 
ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by przypadkiem ktoś 
znamienitszy od ciebie nie był 
zaproszony przez niego. 
Wówczas przyjdzie ten, kto 
was obu zaprosił, i powie ci: 
„Ustąp temu miejsca”, a wtedy 
musiałbyś ze wstydem zająć 
ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź  
i usiądź na ostatnim miejscu. 
A gdy przyjdzie ten, który cię 
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej”. I spotka 
cię zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy 

bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego 
zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się od-
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 
 
 
 

Św. Janie Chrzcicielu, który dla prawdy 
krew swoją przelałeś, módl się za nami! 

 

 

 

Extra… 
× 28.08.1882 – W Krakowie rozpoczęto budowę linii tramwajowej. 
× 29.08.2015 – Uruchomiono pierwszy odcinek Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbył się pogrzeb + Genowefy Domagały 
z Kowali. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ Na ołtarzu znajdują się relikwie bł. Alfonsa Marii 
Mazurka, którego dzisiaj wspominamy w liturgii. 
▪ W następnych dniach tygodnia przeżywamy: 
- w poniedziałek wspomnienie Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. 
- w czwartek św. Bronisławy, dziewicy. Msza św.  
z relikwiami. 
- w sobotę św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dok-
tora K-ła. 
- w niedzielę Męczenniczek z Nowogródka. Msza 
św. z relikwiami. 
▪ Za tydzień niedziela adoracyjna. Po Mszy św.  
o godz. 8 00 spotkanie i zmiana tajemnic różańca 
św. 
▪ Kończą się wakacje. Dzieci o rok starsze, rozpocz-
ną pracę ucząc się w „wyższej” klasie. Zapraszamy 
do przygotowania się do tego co nowe poprzez 
spowiedź we wtorek i w środę od godz. 17 00 i po-
przez Mszę św. sprawowaną na rozpoczęcie roku 
szkolnego w czwartek o godz. 8 00. Rodziców pro-
szę o przypomnienie i dopilnowanie, by wszystkie 
dzieci podziękowały Panu Bogu za wakacje i popro-
siły o błogosławieństwo na czas nauki. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota. Spowiedź godzinę przed Msza św. 

▪ 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 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy 
Morawica oraz parafian do udziału w corocznym Święcie Plonów – Dożynki 2022 w Morawi-
cy, które odbędzie się dzisiaj. 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. 
▪ Od ks. proboszcza i kustosza Sanktuarium M. B. Loretańskiej otrzymaliśmy plakat i zapro-
szenie do udziału w Uroczystościach Narodzenia N.M.P. Tradycyjnie wyruszymy w pieszej 
pielgrzymce do Piotrkowic wcześnie rano w czwartek 8 września. Proszę o zaplanowanie  
i dokonywanie zapisów w zakrystii. 
▪ Od pierwszej niedzieli września po Mszy św. popołudniowej rozpocznie się w naszej Para-
fii Kurs przedmałżeński. Zgłoszenia i zapisy w zakrystii i kancelarii. 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy: Gierczak Alicja, Pietryka Edyta, Bętkowska Da-
nuta, Kij Teresa, Buras Krystyna, Tkacz Krzysztof, Lach Anna. 
▪ Pragnę podziękować ks. Damianowi Wojdyle za 3 lata posługi w naszej Parafii. W dniu 22 
sierpnia otrzymał dekret przenoszący Go do pracy w Bodzentynie. Pozostaną w naszej 
pamięci Jego piękne kazania, punktualność, troska o piękno sprawowanej liturgii.  
▪ Jednocześnie witam, pozdrawiam i przedstawiam ks. Mariusza Kałkę. Pochodzi z Parafii 
bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, ostatnio przez 5 lat pełnił funkcję wikariusza  
w Parafii św. Wojciecha w Kielcach. Życzymy ks. Mariuszowi, aby dobrze się czuł wśród nas 
i wykorzystał swoje talenty i umiejętności do przybliżenia nas do Boga i Pana Boga nam. 
 
 
 
 
 

Boży człowiek… - bł. Alfred Ildefons Schuster (30 sierpnia) 
Alfred urodził się 18 stycznia 1880 r. w Rzymie, w rodzinie papie-
skiego krawca. Gdy miał 11 lat, zmarł mu ojciec. Dzięki temu, że był 
bardzo zdolny, pewien baron zapłacił za jego studia. Jego nauczy-
cielem był między innymi bł. Placid Riccardi. W wieku 18 lat Alfred 
wstąpił do benedyktynów, dwa lata później złożył profesję. W 1903 
r. uzyskał doktorat z filozofii, a następnie także doktorat z teologii. 
19 marca 1904 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od razu dostał wiele 
zadań. Już jako 28-latek został mistrzem nowicjatu. W 1918 r. zo-
stał opatem klasztoru przy bazylice św. Pawła za murami. Pomimo 
wielu zadań nie opuścił studiów. Szczególnie interesowała go litur-
gia, archeologia, muzyka święta i historia monastyczna. Został 
wizytatorem apostolskim wyższych seminariów. 26 czerwca 1929 r. 
został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Sakry udzielił mu pa-

pież Pius XI w Kaplicy Sykstyńskiej. Parę dni wcześniej otrzymał nominację kardynalską. 
Był bardzo gorliwy jako pasterz. Odwiedzał parafie, zwołał wiele synodów diecezjalnych  
i dwa kongresy eucharystyczne. Bardzo dbał o liturgiczną stronę duszpasterstwa. W latach 
1952-1953 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. Wycieńczony, pod koniec 
życia dał się przekonać lekarzom, aby wypocząć. Wybrał w tym celu seminarium położone  
z dala od ludzi w Venegono (Varese, Włochy). Tam też umarł 30 sierpnia 1954 r. wśród 
seminarzystów, mówiąc im, że nie ma nic innego do ofiarowania, poza zaproszeniem do 
świętości. Został pochowany w katedrze mediolańskiej. Uroczystościom pogrzebowym 
przewodził patriarcha Wenecji, Angelo Giuseppe Roncalli (przyszły papież św. Jan XXIII). 
Ciało kardynała Schustera nie ulega rozkładowi. Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła 
II na placu św. Piotra w Rzymie w dniu 12 maja 1996 r. 

Zamyśl się… 
Nie podoba mi się wyniosłość, nie po-
dobają mi się ludzie, którzy stawiają 
siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać 
im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, 
ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resz-
tę.                                        /Lew Tołstoj/ 

Uśmiech 
Jechał chłop wozem i uderzył konia batem. Koń 
odwraca łeb i mówi: - Jak mnie jeszcze raz ude-
rzysz, to ci tak z kopa oddam, że się w lustrze nie 
poznasz! Chłop zdziwiony: - Pierwszy raz w życiu 
słyszę - żeby koń mówił!  Ja też - przytaknął sie-
dzący obok chłopa pies. 

Coś dla ducha… 
„Ostateczna klęska religii” 

W czasach antyreligijnej propagandy w Rosji, na pewnym spotkaniu komisarz ludowy 
przedstawił w błyskotliwy sposób powody ostatecznego sukcesu nauki. Odbywały się pierw-
sze loty kosmiczne. Ogromną sławą cieszył się pierwszy kosmonauta, Gagarin. Powróciw-
szy na ziemię potwierdził on, że miał piękny, czysty widok nieba - a Boga nigdzie nie wi-
dział. Komisarz w końcowym wniosku swego wystąpienia obwieścił ostateczną klęskę religii. 
Sala wypełniła się hałaśliwymi głosami ludzi. Spotkanie dobiegało końca. 
- Czy są jakieś pytania? Z głębi sali pewien staruszek, który śledził z uwagą dyskusję, po-
wiedział pokornie: "Christos anesti" - "Chrystus zmartwychwstał". Jego sąsiad powtórzył 
trochę głośniej: "Christos anesti". Inny wstał i wykrzyknął te słowa, potem następny i jeszcze 
następny. W końcu wszyscy stali i krzyczeli: "Christos anesti;" - "Chrystus zmartwychwstał". 
Komisarz wycofał się, zmieszany i pokonany.  
Niezależnie od wszystkich doktryn i wszystkich dyskusji, istnieje pewien fakt. 
Do jego opisania wystarcza jedno krótkie zdanie: "Christos anesti". Mieści się w nim całe 
chrześcijaństwo. Jeden fakt: i nijak nie można go pokonać. 
Filozofowie mogą pominąć go milczeniem. Ale nie ma innych słów, zdolnych poderwać 
ludzkość: Chrystus zmartwychwstał!.                                                                /Bruno Ferrero/ 

 


