
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.09 Bł. Bronisławy, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
800 Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 
1800 + Romana Dominczaka (33 r. śm.) z int. siostry Barbary 
1830  W int. wnuków Kacpra i Leny o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej z int. babci  
Wtorek 02.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefana i Stefanię Korban i Stanisława Stachurę z int. rodziny Korbanów  
        2) + Anielę Metrykę z int. brata Władysława  
1830 + Zofię Więckowską i Władysława Janinę Jasińską z int. dzieci 
Środa 03.09 Św. Grzegorza wielkiego, papieża i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800  1) W 18 r. urodzin Aleksandry i Dominiki Hospod z int. rodziców i rodzeństwa  
         2) + Józefa, Anielę, Stanisławę, Henryka Stachurów, Kazimierza, Ryszarda Januszek 
1830 + Stanisławę i Stanisława Krawiec  
Czwartek 04.09 Dzień Powszedni  
1800  +  Franciszka Kołka  
1830 + Tadeusza, Natalię, Henryka Pękalskich, Wincentego Prędotkę z int. brata Romana 
z rodziną  
Piątek 05.09 Dzień Powszedni  
700 + Józefę (32 r. śm.) i zm. z rodziny Węgrzynów, Hejduków i Eugeniusza Jarząba  
1800  + Józefę, Antoniego, Edwarda, Mariana Kruków z int. rodziny  
Sobota 06.09 Dzień Powszedni  
1800  + Józefę Misior 
1830 + Franciszkę Kasperek (r. śm.)  
Niedziela  07.09 XXIII Niedziela Zwykła  
800 + Andrzeja Boś, Genowefę i Jana Maja, Annę, Stanisława Krawczyka i zm. z rodziny 
Majów, Krawczyków i Bosiów.  
1000 + Stefana Dominczaka (imienin.) 
1200 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 3 r. ślubu Katarzyny i Michała Za-
rębskich i o Boże błogosławieństwo w 2 r. ur. Filipka  
1600 Msza Święta za parafię 
 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XXII Niedziela Zwykła 
31 sierpnia 2014 r.  

Nr 40 (301) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 20, 7-9  /  Rz 12, 1-2 
Ewangelia:  Mt 16, 21-27 
Jezus zaczął wskazywać swoim ucz-
niom na to, że musi iść do Jerozolimy  
i wiele wycierpieć od starszych i arcy-
kapłanów, i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. A Piotr wziął Go na bok 
i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się 
i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie 
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 
ludzkie». Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce zachować swoje ży-
cie, straci je; a kto straci swe życie  
z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo-
wiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  
w chwale Ojca swego razem z anioła-
mi swoimi, i wtedy odda każdemu we-
dług jego postępowania». 
 

Komentarz… 
Nawet jesteśmy skłonni, w roli Samarytanina, podnieść człowieka, którego nie lubimy, 
namaścić rany jego i oddać go w ręce jakiegoś gospodarza: temu zaś rzucić pienią-
dze i obietnicę powrotu. Ale częściej to my jesteśmy tym gospodarzem, przed którego 
progiem Bóg zrzucił jakiegoś biedaka, abyśmy się nim opiekowali. Możemy jednak 
drzwi nie otworzyć.                                                                            /ks. M. Maliński/ 
 

Rozmiłowana w Krzyżu Chrystusa 
Błogosławiona Bronisławo  

módl się za nami 
 
 

Czy wiesz, że… 
Nazwa „kampania wrześniowa” jest niepoprawna z polskiego punktu widzenia. W ten 
sposób agresję na Polskę mogą nazywać Niemcy, podobnie jak kolejne działania zbrojne 
w innych krajach np. kampania norweska, francuska, sowiecka. Poprawna termin, dla 
nas, Polaków, to „wojna obronna Polski w 1939 roku”. 
 

Ekstra… 
× 31.08 -  Święto Kawalerii Polskiej 
× 01.09 -  Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę ukazał się 300-tny numer naszego Pisma. Z tej okazji o godz. 10.00 
została odprawiona msza święta w intencji naszej Redakcji. Pod koniec eucharystii Honoro-
wy Redaktor Naczelny przedstawił krótką historię SANCTUSA: „W I Niedzielę Adwentu 2008 
roku ukazał się pierwszy numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Miał być to namacalny owoc 
peregrynacji Ikony Jasnogórskiej Pani w naszej parafii. Pismo, jak wierzymy, powstało z na-
tchnienia Ducha Świętego, z pomysłu p. Krystyny Zawadzkiej i ks. Rafała Nowińskiego oraz  
z zapału Edwarda Zawadzkiego (obecnego o. Jakuba) i mojego (Damiana Zegadło – red.). 
Przez te lata wiele się działo, różne osoby nam pomagały. Nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy 
opuścili jakąś niedzielę z wydaniem numeru. Czasem zdarzały się błędy, pomyłki, ale stara-
my się z całych sił by było jak najlepiej – choć jak mówi cytat na naklejce dodanej do jubileu-
szowego numeru: ‘Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym’. Dzięki naszym fundu-
szom zrealizowaliśmy wiele inicjatyw dla naszego kościoła, która pozostaną na lata. Podzię-
kowania należą się Krzysztofowi Kubickiemu, Mateuszowi Łabęckiemu, Tomaszowi Korba-
nowi, Justynie Machulskiej, Kamilowi Pawluskowi, którzy bezinteresownie poświęcają swój 
czas dla dobra ogółu. Dziękujemy za otwartość poprzednim i obecnym duszpasterzom i jako 
wyraz wdzięczności chcemy złożyć dla parafii dar – biały ornat. Cieszymy się, że to Pismo, to 
dzieło nas parafian i że w ten sposób budujemy żywy Kościół. Naszym mottem są słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty: ‘Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej 
ocean byłby uboższy.’ – Na chwałę Boga i jego świętych. Amen.” 
▪ Dziś podczas uroczystej mszy świętej o godz. 12.00 do naszego kościoła zostaną wprowa-
dzone relikwie bł. Bronisławy. To kolejna patronka, która przez namacalny sposób staje się 
orędowniczką w naszej parafii. W poniedziałek 1 września przypada jej liturgiczne wspo-
mnienie. Zachęcamy do uczestniczenia tego dnia w mszy świętej połączonej z ucałowaniem 
relikwii. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ Miesiąc sierpień jest bogaty w różnego rodzaju pielgrzymki. Gratulujemy wszystkim pątni-
kom z naszej parafii, którzy pieszo bądź rowerowo zmierzali przed oblicze Matki Bożej Czę-
stochowskiej.  
▪ Jutro rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Zachęcamy do rozpoczęcia tego czasu razem  
z Panem Bogiem. Niech błogosławi uczniom na czas nauki, a całej kadrze na czas pracy. 
▪ Dnia 8 września przypada Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej 
okolicy najbardziej uroczysty odpust odbywa się tego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Lore-
tańskiej w Piotrkowicach. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania na tą uroczystość.  
W poniedziałek 8 września o godz 7.00 wyruszamy wspólnie sprzed kościoła na pielgrzymkę 
do Piotrkowic. W drodze powrotnej będzie zorganizowany transport dla pątników. 

Intencje różańcowe na wrzesień 
Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, któ-
rych potrzebują, by godnie żyć. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się  
w służbę ubogim i cierpiącym. 
Tu es Petrus… 
82. Konon (21.X.686-21.IX.687) [Teodor 687, Paschalis 687] Został wybrany do god-
ności papieża przez lud rzymski i straże obywatelskie. Już w czasie wyboru był choro-
wity i stary. Tak więc rządził jedynie niecały rok i zmarł 21 września 687. Po śmierci 
papieża Konona (687) Paschalis przekupił arcybiskupa Rawenny, chcąc, by uznano go 
za prawowitego papieża. W Rzymie tymczasem zostali wybrani Teodor, który zdołał 
się jednak utrzymać tylko przez krótki czas i w końcu podporządkował się Sergiuszowi. 
Ponieważ Paschalis nie zapłacił obiecanej sumy arcybiskupowi Rawenny, ten opowie-
dział się po stronie Sergiusza I. Teodor podporządkował się, Paschalisa zaś trzeba by-
ło do tego zmusić: zmarł po pięcioletnim areszcie około roku 692. 

Boży człowiek…  -  św. Marinus (3 września) 
Do najmniejszych oraz najstarszych republik w Europie 
należy San Marino, istniejące od 1600 lat. Liczy zaled-
wie 60 km kwadratowych i ok. 30 tys. mieszkańców. To 
tu właśnie w IV wieku swoją pustelnię miał założyć św. 
Marinus. Pochodził z wysepki Arbe, położonej na Mo-
rzu Adriatyckim u wybrzeży Dalmacji. Wraz ze swoim 
rodakiem, św. Leonem, przybył do włoskiego portu Ri-
mini, gdzie obaj ciężko pracowali przy ładowaniu towa-
rów. Były to czasy panowania Dioklecjana i Maksymia-
na. W czasie prześladowania obaj udali się na górę Ty-
tana (Monte Titano), gdzie wystawili kościółek św. Pio-
tra, a obok stworzyli dla siebie skromną celę pustelni-
czą. Niebawem jednak rozeszli się i Leon na pobliskim 
wzgórzu Monteferetro (dzisiaj S. Leo) założył własną 
pustelnię. Po edykcie mediolańskim (313) biskup Rimi-
ni wezwał Marinusa do siebie i wyświęcił go na diako-
na. Wezwał także Leona i wyświęcił go na kapłana, 
aby ten mógł głosić Ewangelię tamtejszym góralom. 
Nie znamy bliższych szczegółów życia i śmierci Mari-
nusa. Dopiero w roku 1586 archiprezbiter kościoła św. 
Piotra w S. Marino odnalazł relikwie Świętego pod 

głównym ołtarzem. Napis na urnie potwierdził autentyczność relikwii. W roku 1602 część zna-
lezionych relikwii umieszczono w bogatym relikwiarzu. W roku 1774 powstało bractwo ku czci 
św. Marinusa (Maryna). Jednak dopiero papież Pius VI zatwierdził jego kult w roku 1778. 
Modlitwa. Panie w Trójcy jedyny prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Marinusa, byśmy 
swe kroki zawsze kierowali w Twoją stronę, a kiedyś dotarli do Twojego Królestwa w niebie. 
Zamyśl się… 
"Jesteśmy podobni do pielgrzy-
mów, których nie męczy wędrów-
ka przez pustynię, ponieważ ich 
serca zamieszkały już w Świętym 
Mieście."  

/Antoine de Saint-Exupéry/ 

ŚDM… 
Współcześnie, dorośli często narzekają na młodzież, że 
jest zła, niewychowana, niewierząca... Tymczasem w du-
żej mierze zależy to właśnie od starszych! Wbrew pozo-
rom, młodzi poszukują sensu życia, pytają, przypatrują 
się temu jak postępują dorośli. Często w ich zachowaniu 
dostrzegają hipokryzję i nie pielęgnują daru wiary. Dlate-
go tak ważne jest dawanie przykładu i zachęcanie do 
różnego rodzaju inicjatyw. Za 2 lata odbędą się w Polsce 
Światowe Dni Młodzieży. Na łamach naszego pisma bę-
dziemy przybliżać historię, informacje i inicjatywy związa-
ne z tym wielkim wydarzeniem, aby już dzisiaj rozpocząć 
przygotowania Zachęcamy starszych i młodszych do 
propagowania ŚDM. 

 

Uśmiech… 
Do sypialni wpada Fąfara i woła 
do leżącej w łóżku żony: - Ubieraj 
się szybko! Pożar! Z szafy sły-
chać przerażony męski głos: - 
Meble! Ratujcie meble! 
Coś dla ducha… 

„O Biblii i biedzie” 
Pewnego dnia przyszła do św. Franciszka kobieta, prosząc, aby jej pomógł w biedzie. – Jak 
sądzisz – spytał święty brata kucharza – co możemy jej dać? – W domu nic nie mamy – od-
powiedział brat. – Nie wiem nawet, co będę dzisiaj gotował na kolację. Jedyna rzecz, którą 
mamy, to Biblia, ale tej księgi potrzebujemy każdego dnia do wspólnych modlitw. – Oddaj jej 
Biblię. Niech ją sprzeda i złagodzi swoja biedę, bo przecież w tej księdze napisano, że mamy 
pomagać biednym. Bogu bardziej się spodoba, gdy ją ofiarujemy i uczynimy to, o czym jest 
tam napisane, niż gdybyśmy ją tylko czytali.                                       /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


