
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek  10.09 Dzień Powszedni 
1730 + Jana Pietruszkę, Władysława, Zofię Kutów, Michała Bodnara z int. Pietruszkowej 
1800  + Romana Kruka, zm. z rodziny Kruków, Węgrzynów z int. rodziny 
Wtorek  11.09 Dzień Powszedni 
1730 + Janinę, Władysława Litwinów, Józefa, Marcina Majów z int. Więcławskich 
1800 + Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów z int. Metrykowej 
Środa  12.09 Dzień Powszedni 
1730 + Janinę, Stanisława Kruków z int. bratowej Kazimiery z dziećmi  
1800 + Franciszkę, Władysława Brzozów oraz ich dzieci, rodziców i wnuków z int. Szew-
czyków  
Czwartek 13.09 Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1800  + Reginę, Władysława Nosków, Józefa Woźniaka, Jadwigę Woźniak, Magdalenę 
Kowalską z int. Andrzeja i Krystyny Nosków  
Piątek  14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego (święto) 
1730 + + Andrzeja Kubickiego (6 r. śm.), Mariannę, Romana Kubickich, Edmunda, Anto-
ninę Wykrotów z int. Ireny Kubickiej z dziećmi   
1800 + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, Helenę, Mariana Engelów z int. Engelów 
Sobota  15.09 Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wsp. obowiązkowe) 
*) + Kazimierza Mazura, Władysława, Jana, Józefa Cudzików zm. z rodziny Mazurków  
z int. Mazurkowej 
*) + Franciszkę, Henryka, Ryszarda, Stanisława Stokowców z int. Jana Stokowca z rodziną  
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Beaty i Toma-
sza Dudków i ich dzieci z int. rodziny 
Niedziela  16.09 XXIV Niedziela Zwykła  
800 + Stefanię Frankowicz, Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów z int. Jędrochów   
1000 + Genowefę, Jana Majów, Andrzeja Bosia, Annę, Stanisława Krawczyków, Roberta, 
Mariana, Józefa Krawczyków z int. Krawczyków 
1200 + Franciszkę, Władysława Piotrowkich, Bronisława, Katarzynę Klimczaków z int. 
Piotrowskich 
1600 + Stefanię, Władysława Kruków zm. z rodziny Śmietanów z int. Śmietanów 
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Krzyżu Święty,  

co świat obejmujesz, 
który rozdartą ziemię 

ramionami dwoma, 
Jak dziecko słabe  

matka przed  
ciemnością bronisz, 
Zmiłuj się nad nami. 

Krzyżu Święty,  
masz moc pojednania  
i północy z południem  
i wschodu z zachodem. 

Który nienawiść  
łamiesz,  

a niewolę kruszysz, 
Zmiłuj się nad nami. 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 35,4-7a    /     Jk 2,1-5         Ewangelia:       Mk 7,31-37 
„Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając 
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu ję-
zyka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Za-
raz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ 
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgła-
szali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca  
i niemym mowę.” 
Słowa błogosławionych… 
„Effatha! – najowocniejszy sposób otwarcia się na Chrystusa i dostępowania zbawie-
nia – dokonuje się zawsze w ściśle osobistym spotkaniu pomiędzy człowiekiem a Bo-
giem. Aby być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, trzeba umieć się odosobnić, po-
zwolić się mu dotknąć i otworzyć na Jego słowo, na Jego wezwanie i Jego uświęca-
jącą łaskę.”                                                                                       /bł. Jan Paweł II/ 
„’Tak’ w stosunku do Boga to świętość. Pozwalamy Bogu odebrać nam wszystko, co 
Bóg chce, i przyjmujemy wszystko, co nam daje, z radością. Jest to ‘tak’ wprowadzo-
ne w czyn.”                                                                      /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 12.09 -  Święto Wojsk Lądowych 
× 15.09 -  Międzynarodowy Dzień Demokracji 



A w parafii… 
▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy niedzielę adoracyjną. Po każdej mszy św. jest wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu, a na sumie – zmiana tajemnic różańcowych. Po mszy św. 
o godz. 10.00 odmówione zostaną modlitwy na rozpoczynający się rok szkolny. Życzymy 
wszystkim uczniom błogosławionego czasu edukacji. 
▪ Witamy w naszej parafii ks. Andrzeja, który przez najbliższy czas będzie pomagał w posłu-
dze kapłańskiej naszym duszpasterzom. 
▪ W dniu 02.09.2012 r. 50-osobowa pielgrzymka z naszej parafii uczestniczyła na Jasnej Gó-
rze w mszy dziękczynnej za opiekę Boża w pracy rolników. Piękne wieńce i pogoda sprawiły 
wielką radość wszystkim uczestnikom. Po sumie dożynkowej pielgrzymi udali się do Sank-
tuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, gdzie uzyskali indywidualne błogosławieństwo Reli-
kwiami Krwi Chrystusa. Bóg zapłać za pięknie przeżyty dzień.                                           /TK/ 
Znalezione… 
„Jezus mówi do duszy: Dlaczego 
zamartwiacie się i niepokoicie? Zo-
stawcie mnie troskę o wasze spra-
wy, a wszystko się uspokoi. Za-
prawdę mówię wam, że każdy akt 
prawdziwego, głębokiego i całkowi-
tego zawierzenia Mnie wywołuje 
pożądany przez was efekt i rozwią-
zuje trudne sytuacje. Zawierzenie 
Mnie nie oznacza zadręczania się, 
wzburzenia, rozpaczania, a później 
kierowania do Mnie modlitwy pełnej 
niepokoju, bym nadążał za wami; 
zawierzenie to jest zamiana niepo-
koju na modlitwę. Zawierzenie 
oznacza spokojne zamknięcie oczu 
duszy, odwrócenie myśli od udręki i 
oddanie się Mnie tak, bym jedynie 
Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym 
zajmij. Kiedy widzisz, że sprawy się 
komplikują, powiedz z zamkniętymi 
oczami duszy: Jezu, Ty się tym 
zajmij! Postępuj tak we wszystkich 
twoich potrzebach. Postępujcie tak 
wszyscy, a zobaczycie wielkie, nie-
ustanne i ciche cuda. To wam po-
przysięgam na moją miłość.”                                                

/sł. Boży ks. Dolindo Ruotolo/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Papież Benedykt XVI swoją ostatnią katechezę po-
święcił kwestii modlitwy ukazanej w pierwszych trzech 
rozdziałach Apokalipsy. Podkreślił, że nasza modlitwa, 
to przede wszystkim słuchanie Boga, który do nas mó-
wi. Wskazał też, że powinna być ona przede wszystkim 
uwielbieniem Boga za Jego miłość, za dar Jezusa 
Chrystusa, który przyniósł nam moc, nadzieję i zba-
wienie. Ponadto nieustanna modlitwa rozbudza w nas 
poczucie obecności Pana w naszym życiu i w historii,  
a „Jego obecność nas wspiera, prowadzi i daje nam 
wielką nadzieję także pośród ciemności pewnych ludz-
kich sytuacji”. Zwrócił uwagę, że „każda modlitwa, na-
wet w najbardziej radykalnej samotności nigdy nie jest 
wyizolowaniem siebie i nigdy nie jest bezowocna, lecz 
jest życiodajną siłą, prowadzącą do umocnienia życia 
chrześcijańskiego, aby było coraz bardziej zaangażo-
wane i konsekwentne”. Podsumowując swoje rozwa-
żania Benedykt XVI zauważył, że Apokalipsa przed-
stawia nam wspólnotę zgromadzoną na modlitwie, „bo 
właśnie w modlitwie dostrzegamy coraz bardziej, że 
Jezus jest z nami obecny. Im więcej i lepiej modlimy 
się nieustannie, intensywnie, tym bardziej upodabnia-
my się do Niego, a On naprawdę wkracza w nasze ży-
cie i kieruje nim, obdarzając je radością i pokojem. I im 
bardziej znamy, kochamy i naśladujemy Jezusa, tym 
bardziej odczuwamy potrzebę zatrzymania się z Nim 
na modlitwie, otrzymując w naszym życiu pogodę du-
cha, nadzieję i moc” – powiedział papież.    /za: ekai.pl/ 

Zakonnie… 
Misjonarki Świętej Rodziny – ich celem jest wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan, 
zwłaszcza wschodnich, umiejętne oddziaływanie, by ludzie dobrej woli zbliżyli się i włączyli 
do Kościoła katolickiego, umacnianie katolików w wierze, szczególnie tam, gdzie jedność jest 
zagrożona. Siostry kształtują swoje życie na wzór Świętej Rodziny, czerpiąc ideał jedności  
z Trójcy Przenajświętszej. Swoją misję ekumeniczną realizują poprzez działalność dobro-
czynną, pracę w służbie zdrowia oraz dawanie świadectwa życia konsekrowanego. Zgroma-
dzenie założyła bł. Bolesława Lament w 1905 r. w Mohylewie nad Dnieprem, w Polsce istnie-
je od 1922 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (MSF). 

 /za:ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Katarzyna Genueńska (15 września) 
Katarzyna urodziła się w 1447 r. w Genui jako córka wice-
króla Neapolu. W szesnastym roku życia została przymu-
szona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który 
miał już pięcioro nieślubnych dzieci. Związek nie był szczę-
śliwy. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po 
czym podjęła życie towarzyskie, właściwe jej sferze.  
11 marca 1473 r. doznała łaski nawrócenia i przemiany. 
Kiedy odwiedziła u kanoniczek swoją siostrę, ta niespo-
dziewanie zaproponowała jej odprawienie spowiedzi gene-
ralnej u kapelana sióstr. Walczyła ze sobą, aż wreszcie 
poddała się działaniu łaski. Było ono tak potężne, że kiedy 
uklękła przed kapłanem, nie wytrzymała naporu i omdlała. 
W tej bowiem chwili zjawił się jej Chrystus z krzyżem, a tak 
wiele płynęło z Niego krwi, że cała kaplica wydawała się jej 
pełna. Poczuła tak wielki żal za grzechy, że była gotowa ca-
łemu światu wyznać swoje winy. Odtąd zaczęła życie pełne 
pokuty. Działalność charytatywną skoncentrowała szcze-
gólnie na posługiwaniu chorym. Miewała częste objawienia 
Pana Jezusa, który pozwolił jej pewnego dnia spocząć na-
wet na swojej piersi. Przez 23 lata Komunia święta była dla 

Katarzyny w pewnych okresach jedynym pokarmem, gdyż w ciągu tych lat w czasie Adwentu 
i Wielkiego Postu przyjmowała jedynie trochę wody z solą. Pod koniec życia zaczęły ją trapić 
różne dolegliwości i choroby, powstałe na skutek nadmiernych umartwień. Znosiła je z hero-
icznym poddaniem się woli Bożej. Zmarła 15 września 1510 r., mając 63 lata. Pochowano ją 
w kościele. Modlitwa. Jezu Chryste przyjdź i udziel nam tak jak św. Katarzynie łaski nawró-
cenia na Twoje święte drogi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Jeżeli będziesz żył wedle swojej 
natury, nigdy nie będziesz biedny, 
jeżeli wedle ludzkich mniemań – ni-
gdy nie będziesz bogaty.”    /Epikur/ 

Uśmiech… 
W areszcie śledczym oficer przesłuchuje zatrzymane-
go: - Siedzieliście kiedyś w więzieniu? - Tak, panie ofi-
cerze. - Ile lat? - Pięć, panie oficerze. - Za co siedzieli-
ście?  - Za nic. - Kłamiecie! Za nic siedzi się 10 lat. 

Coś dla ducha… 
„O nudzie” 

Pewnemu człowiekowi śniło się, że po śmierci znalazł się 
w olbrzymim salonie. Spodobał mu się wystrój wnętrza  
i atmosfera, rozejrzał się wokoło za jakimś towarzyszem, 
gdy wtem zjawił się lokaj z pytaniem, czego gość sobie 
życzy. – Co można tu w ogóle dostać? – Wszystko, cze-
go pan zapragnie. – To proszę przynieść coś do jedze-
nia! Dostał wszystko, co zamówił, i to w najlepszym ga-
tunku. Potem, przespawszy się trochę, zapragnął jakiejś 
rozrywki. Otrzymał wszystko, o co prosił. Spełniano każ-
de jego życzenie. W końcu zaczął się nudzić. Zawołał 
więc lokaja i oznajmił, że chce coś robić, czymś się za-
jąć, bo inaczej umrze z nudów. – Bardzo mi przykro, ale 
pracy tutaj oferować nie możemy – odparł lokaj.  – To 
wolę już do piekła – krzyknął zrozpaczony. – A pan myśli, 
że gdzie jest? – odparł tajemniczy sługa. 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

Po pielgrzymce 
Pozdrowienia od Matki Bożej  
z Fatimy w Portugalii i św. Jakuba 
Apostoła w Satniago de Compo-
stella w Hiszapnii przekazuje  
5-osobowa grupa pielgrzymów  
z parafii Brzeziny. Wyjazd zorga-
nizował ks. Czesław Krzyszkowski 
z Lisowa. Codzienny różaniec 
wieczorem skupiał w Fatimie ty-
siące wiernych z całego świata. 
Moc tej modlitwy i procesja z figu-
rą Matki Bożej były wielkim pogłę-
bieniem wiary w Boga. Pątnicy 
zwiedzili także m.in. Lizbonę – 
miasto urodzin św. Antoniego oraz 
Santarém, gdzie zdarzył się cud 
eucharystyczny.                      /TK/ 

 


