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Poniedziałek 08.09 Narodzenie NMP (święto)  
700 + Tadeusza Kowalskiego (w r. śm.) z int. rodziny  
1800 + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków, Wincentego, Stefanię Szałasów.  
1830  + Jolantę (29 r. śm.) zm. z rodziny Królów i Gadowskich  
Wtorek 09.09 Dzień Powszedni  
700 + Jana (r. śm) i Sabinę Pietruszkę 
1800 + Franciszkę, Henryka, Ryszarda, Stanisława Stokowców z int. Jana Stokowca z ro-
dziną  
1830 + Bogdana Wawrzeńczyka z int. matki   
Środa 10.09 Dzień Powszedni  
1800  + Romana, Katarzynę Kruków i zm. z rodziny Kruków i Węgrzynów z int. rodziny  
1830 + Helenę Korbę (1 r. śm.) z int. córki Małgorzaty 
Czwartek 11.09 Dzień Powszedni  
1800  +  Józefa, Mariannę Woźniaków (r. śm.) zam. córka z rodziną  
1830 + Marię, Wojciecha Domagałów, Anielę, Stanisława Wieczorków.  
Piątek 12.09 Dzień Powszedni  
1800  + Mariannę, Jana i Stefana Domagałów z int. rodziny  
1830 + Andrzeja Kubickiego (8 r. śm.) Antoninę, Edmunda Wykrotów, Mariannę Romana 
Kubickich.  
Sobota 13.09 św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.(wsp. obowiązkowe)  
1600 ślub Rabiej Krzysztof i Krąż Anna  
1700 ślub Kopczyński Łukasz i Węgrzyn Paulina 
1800  W 1 r. ur. Jana Chwastka i w 6 r. ur. Gabrysi z int. dziadków 
2000 1) O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski przez pośrednictwo M. B. Fatimskiej dla 
pewnej rodziny 
        2) + Reginę Nosek (r. śm.) i Władysława Noska, z int. syna Sławomira z żoną Marią  
Niedziela  14.09 XXIV Niedziela Zwykła  
800 + Stefanię Frankowicz (r. śm.) Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów 
1000  Msza Święta za parafię  
1200 Chrzty: Franciszek Zmarzły, Zofia Kulińska, Natalia Przybylska, Piotr Nowak, Lena 
Wierzbicka 
1600 W 1 r. ślubu Tomasza i Marty i o bł. Boże dla Bruna w 2 r. ur.  
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XXIII Niedziela Zwykła 
7 września 2014 r.  

Nr 41 (302) 
Komentarz… 
Naucz się mó-
wić: „nie”. Na-
ucz się odma-
wiać. Zachowaj 
kontrolę nad 
czasem, który 
oddajesz innym. 
Bo inaczej lu-
dzie wyrwą ci 
życie z ręki, 
złamią twój 
rytm, oderwą od 
realizacji twoich 
planów, zaab-
sorbują swoimi 

sprawami, 
wciągną w swo-
je prace, a jak 

przestaniesz 
być użyteczny, 
odrzucą. Wtedy 
może być za 

późno, żebyś swoje życie zaczął sklejać. Naucz się odmawiać. To wbrew pozorom 
trudniej przychodzi niż zgadzać się. Naucz się mówić: „nie” – chyba że się tego nau-
czyłeś już zbyt dobrze.                                                                       /ks. M. Maliński/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ez 33,7–9  /  Rz 13,8–10     Ewangelia:  Mt 18,15–20 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź  
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 
świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam 
wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie 
na ziemi, będzie roz-wiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj  
z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który 
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich”. 

Panno Siewna 
zasiej w nas ziarno wiary, nadziei i miłości 

 
 

Ekstra… 
× 08.09 -  Dzień Dobrej Wiadomości  
 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie bło-
gosławionej Bronisławy. Uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Banasik, zastępca dy-
rektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Droga pielgrzymowania tych relikwii była długa. Pod ko-
niec ubiegłego wieku siostry norbertanki z Krakowa przekazały je Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II, a on ofiarował je swojemu przyjacielowi księdzu kardynałowi Andrzejowi Desku-
rowi. W jego kaplicy spędziły kilkadziesiąt lat. Pod koniec swojego życia kardynał przekazał 
je siostrze Bronisławie Socha, ta zaś postanowiła ofiarować je do brzezińskiej parafii (skąd 
pochodzi), by mogły tu być czczone. Na niedzielę wystrój świątyni przygotowali parafianie. 
Zbudowali specjalny ołtarz dla relikwii, w którym umieszczono jej obraz. Na wszystkich 
mszach w niedzielę 31 sierpnia, w wigilię liturgicznego wspomnienia bł. Bronisławy odbyło 
się ucałowanie jej relikwii. Na pamiątkę każdy otrzymał pamiątkowy obrazek. Najbardziej 
uroczysta, była jednak suma. Przed jej rozpoczęciem odśpiewano Godzinki do błogosławio-
nej Bronisławy. Następnie relikwie zostały uroczyście wniesione do świątyni przez ks. 
Krzysztofa Banasika i przekazane proboszczowi parafii ks. Józefowi Knapowi. Oprawę mu-
zyczną eucharystii przygotowała Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki. Podczas homi-
lii ks. Krzysztof nawiązał do słów, które usłyszała od Chrystusa błogosławiona, podczas mo-
dlitwy na krakowskim wzgórzu Sikornik: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja 
chwała twoją będzie chwałą". Przybliżył w niej życiorys patronki i zachęcił do podejmowania 
wezwania Pana Jezusa, wypowiedzianego w ewangelii: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Świętowanie nie 
zakończyło się w niedzielę. Również w poniedziałek, 1 września, kiedy Kościół wspomina bł. 
Bronisławę można było ucałować jej relikwie. Błogosławiona Bronisławo módl się za nami! 
▪ W poniedziałek w Brzezinach została odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Życzymy wszystkim na ten nowy czas darów Ducha Świętego. 
▪ Dnia 8 września przypada Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy 
do wspólnego pielgrzymowania na tą uroczystość do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
w Piotrkowicach. Na pielgrzymkę wyruszamy w poniedziałek 8 września o godz 7.00 sprzed 
kościoła. W drodze powrotnej będzie zorganizowany transport dla pątników. 
▪ W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzie-
ci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
▪ Od następnej niedzieli, msza święta o godz. 10.00 będzie szczególnie przeznaczona dla 
dzieci i młodzieży. Zapraszamy do zajmowania miejsc bliżej ołtarza. 
YOUCAT… 
Po co jesteśmy na ziemi? Jesteśmy na ziemi, aby poznać i kochać Boga, zgodnie z Jego 
wolą czynić dobro i pewnego dnia pójść do nieba. Być człowiekiem oznacza: wyjść od Boga  
i zmierzać do Boga. Nasze pochodzenie sięga o wiele dalej niż nasi rodzice. Pochodzimy od 
Boga, w którym znajduje się całe szczęście nieba i ziemi, i oczekujemy udziału w Jego 
szczęśliwości bez końca. Pomiędzy tymi rzeczywistościami żyjemy na tej ziemi. Czasami 
czujemy bliskość naszego Stwórcy, często nic nie czujemy. Żebyśmy mogli znaleźć drogę do 
domu, Bóg posłał do nas swojego Syna, który wyzwolił nas z grzechów, wybawił nas od zła  
i nieomylnie prowadzi nas do prawdziwego życia. On jest „drogą, prawdą i życiem”. 
Tu es Petrus… 
83. Św. Sergiusz I (15.XII.687-8.IX.701) Podczas jego pontyfikatu wybuchł ponowny spór z 
Bizancjum; cesarz bizantyński na synodzie w 692 podjął uchwały skierowane przeciwko Ko-
ściołowi Zachodu: biskupa Rzymu określa się w nich jedynie jako „patriarchę Zachodu”, który 
cesarskie dekrety musi uznawać za obowiązujące także dla „barbarzyńców Zachodu”. Papież 
sprzeciwił się temu. W efekcie cesarz zamierzał go aresztować, ale lud Rzymu powstał  
w obronie swego papieża i wypędził z miasta wysłańca cesarskiego. Rzym stał się więc mia-
stem papieskim, które odtąd nie chciało uznawać cesarzy Bizancjum. Do liturgii roku kościel-
nego wprowadził Sergiusz kilka świąt maryjnych, jak również święto Podniesienia Krzyża. 

Boży człowiek…  -  bł. Serafina de Montefeltro (8 września) 
Serafina de Montefeltro (Sforza) urodziła się w Urbino w 1434 r., 
w możnej rodzinie, spokrewnionej ze starymi rodami włoskimi. 
Była kuzynką papieża Marcina V. Rodzice osierocili ją w dzie-
ciństwie, wychowywana była przez krewnych. W wieku 14 lat, 
wbrew jej woli, wydano ją za mąż za starszego od niej o blisko 
30 lat Aleksandra Sforzę, który rządził wówczas w Pesaro. Mał-
żeństwo przyniosło Serafinie same cierpienia - trudny i emocjo-
nalnie niedojrzały mąż kilkakrotnie nastawał na jej życie, podej-
rzewając o wyimaginowane zdrady. W końcu, po kilku latach 
małżeństwa, przymusił ją do przebywania w klasztorze klarysek, 
do którego została przyjęta po otrzymaniu papieskiej dyspensy. 
Spotykające ją niepowodzenia i przykrości Serafina przyjmowa-
ła z podziwu godną cierpliwością. Wiodła surowe życie, pełniła 
czyny pokutne i ofiarowała je za nawrócenie męża. Jej modlitwy 
zostały wysłuchane - Aleksander Sforza zmienił swoje życie, 

modlitwą i pokutą starał się zadośćuczynić za dawne błędy. W końcu przyszedł do furty klasz-
tornej, błagając Serafinę o przebaczenie. Serafina przeżyła w klasztorze 21 lat, po śmierci 
męża (1475) została ksienią. Zmarła w wieku 44 lat, 8 września 1478 r. Beatyfikował ją Be-
nedykt XIV w roku 1754. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Serafiny prosimy 
Cię w intencji małżeństw o silną wiarę i wytrwałość w przyrzeczeniach złożonych przed Tobą. 

Urodziny Matki Bożej 
Ewangelia nie mówi o narodzinach Maryi. Po raz pierwszy Maryja występuje u św. Mateusza 
w rodowodzie Jezusa, i od razu jako Matka Zbawiciela. Kościół wspomina wiele wydarzeń, 
które nie zostały udokumentowane na kartach Pisma Świętego, choćby Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. Tradycja, drugi z korzeni Objawienia, daje nam podstawy do obcho-
dzenia Narodzin Matki Zbawiciela. Nie wiadomo jednak ani gdzie, ani kiedy Maryja przyszła 
na świat. Można jedynie przypuszczać, że było to ok. roku 20 przed. n. Chr. Być może w Be-
tlejem, Nazarecie lub Jerozolimie. W pismach apokryficznych, wspominających życie Maryi, 
zamieszczono informację, że jako kilkuletnie dziecko została przez rodziców ofiarowana  
w świątyni i tam również mieszkała. Dorastała, bawiła się, pomagała rodzicom, nie wiedząc  
o swoim szczególnym wybraniu. Kościół nie od razu obchodził święto Narodzenia NMP. Do-
piero po soborze efeskim (431r.) rozwinął się kult maryjny, a maryjność stała się szczególnie 
charakterystyczna dla Kościoła w Syrii.                                                                 /za: katolik.pl/ 
Zamyśl się… 
„Życie to raj, do którego klucze są 
w naszych rękach.”  
                 /Fiodor M. Dostojewski/ 

Uśmiech… 
Jasio pyta tatę: - Czy potrafisz podpisać się z zamknię-
tymi oczami? - Potrafię.  - To świetnie. Trzeba podpisać 
się kilka razy w moim dzienniczku. 

Coś dla ducha… 
„O zajęciu i wytrwałości” 

Młody mnich przyszedł do doświadczonego współbrata z prośbą, aby ten zechciał mu wyja-
śnić, dlaczego wielu przychodzi do klasztoru, a tylko niewielu pozostaje, dlaczego tak liczni 
odchodzą. Stary zakonnik odparł: - To jest tak jak z psem, który zobaczył zająca. Pies ten 
goni za nim, ujada i szczeka głośno. Inne psy, słysząc ujadanie, doskakują i też biegną za za-
jącem. Cała sfora biegnie, szczekając i robiąc hałas. Ale tylko ten pies, który zobaczył zająca, 
cały czas śledzi go wzrokiem i nie traci z oczu. Wszystkie psy, które nie widziały zająca, po 
pewnym czasie odpadają, jeden po drugim, bo się zmęczą albo coś innego przyciągnie ich 
uwagę. A tylko ten jeden będzie biegł do końca i chwyci zająca. Tak samo jest z nami zakon-
nikami. Tylko ten, który utkwił oczy w osobie Jezusa Chrystusa, dotrze do celu. 

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


