
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 25.08 Dzień Powszedni  
1800 + zm. z rodziny Zawadzkich i Zegadłów z int. Zygadłów  
1830 + Małgorzatę Woźniak, Jana i Zofię Woźniak zam. Wierzbiccy 
Wtorek 26.08 Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (uroczystość)  
1800 + Tadeusza Tkacza (10 r.śm.) z int. żony z dziećmi  
1830 + Krystynę Woś, Edwarda Machulskiego i zm. z rodziny Machulskich z int. rodziny   
Środa 27.08 Św. Moniki (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Mariannę Kubicką, Genowefę, Tadeusza, Kazimierza, Ryszarda Januszków 
1830 W 18 r. ur. Tomasza Korbana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
Czwartek 28.08 św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
700 W 15 r. ślubu Justyny i Zbigniewa Mazurów o Boże błogosławieństwo w dalszym ży-
ciu i potrzebne łaski dla córki Mileny  
1800 +  Mariannę Brzozę (1 r. śm.) z int. męża z dziećmi  
1830 + Henryka Kowalskiego w (2 r. śm.) z int. żony 
Piątek 29.08 męczeństwo św. Jana Chrzciciel (wsp. obowiązkowe) . 
1800 + Genowefę i Władysława Metryków 
1830 + Henryka Pękalskiego od Heleny Zygadło z rodziną  
Sobota 30.08 Dzień Powszedni  
1800  + Zygmunta Kamińskiego (4 r. śm.) z int. Kotwiców  
1830 + Genowefę Zawiasa (4 r. śm.) i Stanisława Zawiasy (2 r. śm.)  
Niedziela  31.08 XXII Niedziela Zwykła  
800 + Władysława, Edwarda Kasperków, Reginę Kasperek- Ciciorę, Annę, Antoniego, 
Henryka Wierzbickich  
1000  Dziękczynna z racji 2 r. ślubu Piotra i Elżbiety Będkowskich z int. mamy i siostry 
1200 W 1 r. ślubu Piotra i Małgorzaty Zegadło z int. rodziców  
1600 1) + Wacława Puchałę (r. śm.) z int. rodziny 
        2) Msza Święta za parafię  
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XXI Niedziela Zwykła 
24 sierpnia 2014 r.  

Nr 39 (300) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       Iz 22,19–23 
                      Rz 11,33–36 
Ewangelia: Mt 16,13–20 
Gdy Jezus przyszedł w okolice 
Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie uważa-
ją Syna Człowieczego?”. A oni 
odpowiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza albo 
za jednego z proroków”. Jezus 
zapytał ich: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?”. Odpowiedział Szy-
mon Piotr: „Ty jesteś Mesja-
szem, Synem Boga żywego”. Na 
to Jezus mu rzekł: „Błogosławio-
ny jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawi-
ły ci tego, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie po-
wiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka 
i na tej opoce zbuduję mój Ko-
ściół, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiąza-

ne w niebie”. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 
Komentarz… 
Nie mów, że jesteś postępowy. Ani nie mów, że nie jesteś postępowy. Nie mów, że 
jesteś konserwatywny. Ani nie mów, że nie jesteś konserwatywny. Nie mów, że jesteś 
intelektualistą. Nie mów, że jesteś specjalistą. Nie mów, że wszystko, co było dawniej 
dobre. Ani nie mów, że wszystko, co było dawnej, było złe. Ani nie mów, że wszystko, 
co nowe, jest złe. Dlaczego kamienujesz? Bądź wolny. Zawsze otwarty, świeży, przy-
gotowany. Nie bój się, że wtedy łatwo ci się przewrócić, zdmuchnąć, zniszczyć.  
W ogóle nigdy niczego się nie bój.                                                     /ks. M. Maliński/ 
 

Na większą chwałę Boga i Jego świętych 
 
 
 
 

 

Modlitwa… 
Daj, mi, Panie Boże, serce tak doskonale czujne, by się nie dało odwieść od Ciebie żad-
ną ciekawością; serce szlachetne, które by się oparło niegodnym uczuciom, ciągnącym 
mnie ku cofaniu się w moich postanowieniach; serce stałe, nie dające się załamać żad-
nym utrapieniem; serce wolne, niedające się zwyciężyć naciskowi uczuć. Użycz mi, Pa-
nie, Boże mój, pojętności do poznania Ciebie, pilności do dążenia ku Tobie i szukania 
Ciebie, mądrości dla znalezienia Ciebie; sposobu postępowania, który by się Tobie po-
dobał; wytrwałości, wiernie Cię wyczekującej, i ufności; że Cię w końcu spotkam i obej-
mę.  
Ekstra… 
× 28.08 - Święto Lotnictwa Polskiego 



A w parafii… 
▪ Z okazji 300 numeru przygotowaliśmy dla państwa konkurs. Wśród sprzedawanych dzisiaj 
SANSTUSÓW 10 egzemplarzy jest podpisanych własnoręcznie przez redaktora naczelnego 
oraz honorowego redaktora naczelnego. Osoby które posiadają taki podpisany egzemplarz 
zapraszamy za tydzień do zakrystii z podpisanym sanctusem po odbiór upominku.  
▪ W najbliższych dniach w Archiopactwie w Jędrzejowie odbędą się uroczystości 250-lecia 
beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka. Obchody będą trwały w dniach 28-31 sierpnia. W pią-
tek mszy świętej o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. Józef Knap, proboszcz parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Brzezinach. Po Mszy św. litania do bł. Wincentego i procesja z reli-
kwiami po alejach. Błogosławieństwo i ucałowanie relikwii w kaplicy.  
▪ Wczoraj w naszej parafii rozpoczęliśmy nowennę do bł. Bronisławy – stanowi to przygoto-
wanie do wprowadzenia relikwii tej wielkiej patronki do naszego kościoła. Uroczystość ta od-
będzie się w niedzielę 31 sierpnia na mszy świętej o godz. 12.00. Dzień później na mszach 
świętych będzie możliwość ucałowania relikwii bł. Bronisławy w dzień jej liturgicznego wspo-
mnienia. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych uroczystościach. Jak czytamy w li-
tanii do błogosławionej jest ona uważana za: Nauczycielkę cierpliwości, Lekarkę chorych, 
Matkę sierot i osób samotnych, Apostołkę pojednania i braterstwa, Przyjaciółkę młodzieży  
i ludzi dobrej woli. Za jej wstawiennictwem wypraszajmy potrzebne dla nas łaski. 
Tu es Petrus… 
81. Jan V (23.XII.685-2.VIII.686) Był pierwszym w szeregu nowych papieży ze Wschodu, co 
miało znaczenie dla stosunków między Kościołem wschodnim i zachodnim. 

 300 numer! 
300 tygodni temu (a dokładnie 2100 dni) po 
Mszy świętej o godz. 8:00 pierwsza osoba 
wzięła do ręki pierwszy numer SANCTUSA. 
Od tamtego dnia minęło już parę lat, dlatego 
dzisiaj dziękujemy Państwu za to, że mo-
żemy tworzyć kolejne numery dla Was.  
W pierwszym numerze opisaliśmy co będzie 
się znajdowało w  głównych nagłówkach pi-
sma a były to: „Bliżej Eucharystii”- w którym 
poznawaliśmy gesty słowa ich znaczenie 
podczas Mszy; „Boży człowiek”- w którym 
możemy śledzić życiorysy naszych braci  

w wierze ogłoszonych świętymi bądź błogosławionymi; „Coś dla ducha”; „Zamyśl się”, 
„W poszukiwaniu”, które przedstawiały nam teksty będące impulsem do zastanowienia 
się nad własnym życiem. Przez te wszystkie lata powstało jeszcze wiele innych na-
główków, które przybliżały nam życie naszej parafii ale również pokazywały co dzieję 
się w kościele na całym świecie czy w Watykanie jak teksty w rubrykach „Z Watykań-
skiej Ziemi”. Dzisiaj chcemy Państwu życzyć abyśmy tak jak głosi ewangelia zaczęli 
wydobywać z ludzi wokół nas dobro. Aby nasza parafia stała się tą solą ziemi, dobrym 
zaczynem, by tak jak na pierwszych chrześcijan, ludzie patrząc na nas zastanawiali 
się co to za wspólnota, dlaczego z nimi żyje się tak dobrze, dlaczego wspierają się  
i osiągają sukcesy, co nimi kieruje, że tworzą takie przyjazne miejsce życia. Skoro 
mamy sobie czynić ziemię poddaną to ją taką czyńmy. Na świecie jest ponad 2 mld 
chrześcijan, z czego ponad miliard to katolicy. Razem możemy stworzyć piękny świat, 
w którym dobrze spędza się czas. To jednak zależy tylko od naszych zwykłych, małych 
codziennych czynów. A te małe czyny mogą sprawić że kiedyś osiągniemy cel nasze-
go życia i każdy z nas będzie Sanctus - czyli ŚWIĘTY. Tego Państwu i sobie życzymy 
                                                                    /Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS/  

Boży człowiek…  -  Św. Emilia de Vialar (24 sierpnia) 
Emilia urodziła się w Gaillac (Francja) 12 września 1797 
roku. W roku 1816 odbywały się w jej miejscowości misje. 
To one zadecydowały o tym, że Emilia postanowiła oddać 
się na wyłączną służbę Panu Bogu i bliźniemu. Miała 
wówczas zaledwie 19 lat. Zaczęła przyjmować do domu 
rodzinnego ubogich i potrzebujących, starców i opuszczo-
nych. Macocha wyśmiewała to postępowanie i dokuczała 
Emilii. Ojciec milczał, nie chciał bowiem zrażać sobie do-
skonałej administratorki, a z drugiej strony kochał swoją 
córkę. Trwało to przez kilkanaście lat. W roku 1832 dzia-
dek Emilii, baron Portal, zmarł i zostawił jej spory majątek. 
Wówczas zakupiła ona w Gaillac duży dom i w sam wie-
czór Bożego Narodzenia przeniosła się do niego.Rychło 
wokół niej skupiły się dziewczęta o podobnych ideałach. 
Tak powstała nowa rodzina zakonna Sióstr od Objawienia 
św. Józefa. Taką nazwę Emilia przyjęła dla upamiętnienia 
sceny ewangelicznej, kiedy to anioł uspokoił we śnie św. 
Józefa o cudownym poczęciu Maryi. Opiekę duchową nad 
zgromadzeniem roztoczył biskup z Albi, de Gualy.W tym 

czasie w Algierze wybuchła epidemia. Do miejscowego szpitala potrzebna była pomoc. Brat 
Emilii, Augustyn de Vialar, który był wówczas konsulem francuskim, zaprosił siostrę, aby 
przysłała swoje córki duchowe. Siostry rychło zyskały tak wielki szacunek wśród muzułma-
nów, że nazywano je "białymi marabutkami". Marabutami nazywali oni ascetów muzułmań-
skich. Siostry zostały zaproszone do Trypolisu, na Cypr i do Bejrutu. Z tej okazji Emilia odbyła 
pielgrzymkę do Egiptu, na miejsce, gdzie miała mieszkać przez pewien czas Święta Rodzina. 
Potem udała się do Ziemi Świętej. Emilia zmarła w opinii świętości 24 sierpnia 1856 roku  
w Marsylii po 59 latach pracowitego życia. Modlitwa. Boże, który za przykładem św. Emilii 
pociągnąłeś pokolenia młodych dziewcząt do służby na rzecz bliźniego naucz nas kochać in-
nych bezinteresownie. Amen. 
Zamyśl się… 
„Brakiem odwagi jest 
wiedzieć, co prawe, lecz 
tego nie czynić.”          
                   /Konfucjusz/ 

Uśmiech… 
Przychodzi Jasio do szkoły, ma całą opuchniętą i czerwoną twarz; 
pani się więc pyta: - Co się stało Jasiu?  - Ooosss  - No co się sta-
ło? - Oooossssaaaa - Co osa?? Ugryzła cię??? - Nie, tato łopatą 
zabił. 

Coś dla ducha… 
„O płaszczu i pijaku” 

Jordan z Saksonii (drugi generał dominikanów) oddał swój płaszcz pewnemu włóczędze, któ-
ry udawał chorego nędzarza. Wkrótce też w najbliższej karczmie zamienił zdobycz na antałek 
wina. Brat zakonny, który widział, co stało się z płaszczem, kpił ze swego przełożonego: - Oj-
cze, niezły podarunek zrobiłeś temu pijaczynie: za twój płaszcz leje się już wino… Mistrz Jor-
dan wówczas odpowiedział: - Zrobiłem to, ponieważ uwierzyłem, że jest biedakiem, chorym  
i potrzebującym. Wydawało mi się czymś zbożnym udzielić mu pomocy. I nadal sądzę, że le-
piej utracić płaszcz niż wrażliwość na biednych.                                /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

W tym miejscu w losowo wybranych egzemplarzach widnieją podpisy redaktorów pisma.  
Jeśli są w twoim numerze zapraszamy w przyszłą niedzielę po upominek do zakrystii.  

Jeśli nie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dalszej lektury. 
 
 

…………………………………….                                            ……………………………………… 
Honorowy Redaktor Naczelny                                                           Redaktor Naczelny  

 


