
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.09 Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Antonię, Stanisława, Marię, Stanisława, Mariana, Antoninę, Wiesława Burasów  
z int. Baranów z Kielc 
1830  W 5 r. ur. Gabrieli Zacharz z int. dziadków z wujkami  
Wtorek 16.09 Św. Korneliusza, papieża, i Cypriana, bp, męczenników (wsp. obow.) 
1800 + Władysława, Marię, Franciszkę Frankowiczów, dziadków Dziewięckich z int. Ły-
saków 
1830 W 63 r. ślubu Marii i Józefa Zegadłów o Boże bł i opiekę MB z int. dzieci, wnuków  
i prawnuków   
Środa 17.09 Dzień Powszedni  
700 + Mariana Malickiego (8 r. śm.)  
1800  + Zofię i Stanisława Malickich (18 r. śm.)  
1830 + Henryka Pękalskiego z int. ks. Adama Wierzbickiego  
Czwartek 18.09 św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (wsp. obow.) 
1800  +  Irenę Boruń–Colas (5 r. śm.)  
1830 + Władysława Litwina i zm. z rodziny Kasperków  
Piątek 19.09 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława Kaczora, Mariannę, Stanisława Jędrochów, Józefę, Władysława Za-
wadzkich, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling z int. rodziny  
1830 O Boże bł. w 20 r. ślubu Grzegorza i Ewy Rabiejów z int. rodziców  
Sobota 20.09 świętych Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i Towarzyszy (wsp. ob.) 
1700 ślub Cedro Łukasz i Brzoza Kinga 
1800  + Jana, Franciszkę, Annę, Agnieszkę Piotra, Wandę Pędzików, Henryka Bębacza  
1830  + Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzików i zm. z rodziny 
Mazurów 
Niedziela  21.09 XXV Niedziela Zwykła  
800 + Stanisława Malickiego z int. żony 
1000  + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 +  Mariana i Czesława Bedlę 
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Lb 21,4b-9  /   Flp 2,6-11 
Ewangelia:  J 3,13-17 
Jezus powiedział do Nikodema: 
„Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz 
Tego, który z nieba zstąpił, Syna 
Człowieczego. A jak Mojżesz wy-
wyższył węża na pustyni, tak po-
trzeba, by wywyższono Syna Czło-
wieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne. Tak bo-
wiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne. Albo-
wiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego 
zbawiony”. 
Komentarz… 
Zaufaj sobie. Zaufaj, że potrafisz 
być uczciwy, że zachowasz się  
z godnością, że nie zdradzisz, że 
się nie upodlisz, że sprostasz, że 
dasz sobie radę, że wypełnisz za-
danie, które ci powierzono, że po-
trafisz kochać i być wiernym. Zaufaj 
sobie. Zaufaj drugiemu człowiekowi. 
Że cię nie zostawi samego, że ci 
dochowa wierności, że cię nie opu-
ści w chorobie, że ci pomoże, że cię 
zrozumie, że odkryje swój błąd. Za-
ufaj drugiemu człowiekowi. – Zaufaj 
sobie. I nawet gdybyś się zawiódł, 
pamiętaj, że to jest szczególny wy-
padek, który nie może przekreślić 
twojej ufności.        /ks. M. Maliński/ 
 

Adorujemy  
Twój Krzyż Panie 

 
 
 
 

Czy wiesz, że… 
II wojna światowa mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Podczas podróży do Moskwy, na 
podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow,  samolot niemieckiego ministra spraw zagranicz-
nych został przypadkowo ostrzelany przez sowiecką obronę przeciwlotniczą. 23 VIII 
1939 został podpisany pakt, według którego została podzielona Polska. Można sobie 
wyobrazić, jakie konsekwencje miałoby zestrzelenie samolotu z niemieckim ministrem… 
Ekstra… 
× 17.09 -  Światowy Dzień Sybiraka 



A w parafii… 
▪ 18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, 
patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w dniach 15-17.09 bę-
dziemy przeżywać w naszej parafii Triduum przed wspomnie-
niem św. Stanisława, na które zapraszamy dzieci i młodzież. 
Na mszę św. o godz. 18.00 w poniedziałek, głównie zaprasza-
my dzieci ze Szkoły Podstawowej, we wtorek uczniów kl. I 
gimnazjum, w środę uczniów kl. II gimnazjum, a w czwartek  
w święto patrona, uczniów kl. III. W środę (kl. II) i czwartek (kl. 
III) o godz. 17.15 będzie spotkanie dla przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania. We wszystkie wcześniej wspo-
mniane dni będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi 
od godz. 17.00. 
▪ W poniedziałek 8 września 2014 roku, o godz. 7.00 rano, sprzed brzezińskiej świątyni wy-
ruszyła Piesza Pielgrzymka Parafialna do Piotrkowic. W ten sposób chciano nawiązać do 
dawnej tradycji pątniczej z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po krótkiej 
modlitwie pątnicy pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa Knapa i ze sztandarem 
pielgrzymkowym na czele wyruszyli na szlak. Pierwszy etap pielgrzymki upłynął na śpiewie 
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Pomocne okazały się spe-
cjalne śpiewniczki przygotowane specjalne na tą okazję przez redakcją Pisma Parafialnego 
SANCTUS. W Nidzie do grupy dołączyli kolejni pątnicy i ruszono dalej w drogę. Pokonywanie 
trasy umilał śpiew pieśni maryjnych, świeże powietrze i piękne widoki. O godz. 9.00 piel-
grzymi dotarli do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dębskiej Woli. Tam przewi-
dziany był odpoczynek. Gorącą herbatę, napoje i ciasto przygotował miejscowy proboszcz, 
 a redakcja naszego pisma przygotowała dla każdego strudzonego pielgrzyma słodką bułkę. 
Na kolejnym odcinku pątnicy odmówili różaniec. Najtrudniejszy był jednak ostatni etap pro-
wadzący wzdłuż ruchliwej trasy na Tarnów. Pod koniec trasy dołączyły do pielgrzymów wień-
ce dożynkowe. Dostojnie wyglądająca grupa, licząca ponad 70 osób, ze śpiewem pieśni „My 
chcemy Boga Panno Święta” wkroczyła na plac Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej  
o godz. 11.20. Po krótkiej chwili rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa odprawiana na oł-
tarzu polowym. Głównym celebransem był bp Antoni Dziemianko z Białorusi. Po zakończonej 
eucharystii pielgrzymi mieli czas na indywidualną modlitwę w Domku Loretańskim, zakup 
pamiątek oraz posilenie się pysznym bigosem. Wysiłek pielgrzymów był bardzo duży: szyb-
kie tempo, przygrzewające słońce, zmęczenie. Jednak czym byłaby pielgrzymka bez trudów 
 i poświęcenia? Tym większa okazała się radość dotarcie do celu. Niech Matka Boża z piotr-
kowickiego Sanktuarium wyprasza pątnikom łaski w intencji, których pielgrzymowali. Podzię-
kowania należą się ks. proboszczowi Józefowi Knapowi, osobom które pomogły w organiza-
cji pielgrzymki oraz wszystkim, którzy zdecydowali się wyruszyć na pątniczy szlak. 
▪ 9 września Kościół wspomina błogosławioną Anielę Salawę. Tego dnia 5-osobowa delega-
cja naszej parafii na czele z ks. proboszczem Józefem Knapem udała się do Krakowa po jej 
relikwie. Uroczyste przekazanie odbyło się na mszy świętej w kościele pw. Św. Franciszka  
z Asyżu w Krakowie, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionej. Nasi parafianie 
odwiedzili także Siepraw – miejscowość rodzinną Anieli, gdzie znajduje się sanktuarium po-
święcone jej osobie. Błogosławiona Aniela Salawa żyła w latach 1881-1922. Przez całe swo-
je krótkie życie pracowała jako służąca w Krakowie. Należała do III zakonu św. Franciszka 
(była tercjarką). W czasie I wojny światowej niosła pomoc i wsparcie rannym żołnierzom. Jej 
żywot uczy nas pełnego oddania się posłudze Bogu i bliźniemu. Za wstawiennictwem tej Pa-
tronki pragniemy szczególnie prosić w intencjach osób ciężko chorych i umierających. Bóg 
zapłać wszystkim, którzy zaangażowani byli w sprowadzenie relikwii bł. Anieli do naszej pa-
rafii. Szczególne podziękowania należą się s. Bonawenturze Socha. 
▪ W ubiegłym tygodniu wróciła z renowacji patena, pozłocona z funduszy naszego Pismo. 

Boży człowiek…  -  św. Jan Macias (17 września) 
Jan Macías urodził się w roku 1585 w Estrama-
durze (Hiszpania) w rodzinie katolickiej, w której 
nauczył się jeszcze w dzieciństwie czułego na-
bożeństwa do Matki Bożej. Miał zwyczaj trzy-
krotnego odmawiania różańca św. w ciągu dnia: 
za siebie, za grzeszników i za dusze czyśćcowe; 
zwyczajowi temu pozostał wierny przez całe ży-
cie. Ujrzawszy w pewnej wizji Ojczyznę niebie-
ską, zapragnął udać się do Ameryki Południowej, 
by czuć się wygnańcem na ziemi. Przybył do Pe-
ru, gdzie początkowo pracował na farmie przy 
hodowli bydła, następnie wstąpił do Zakonu Ka-
znodziejskiego i przywdział habit brata konwer-
sa. Nosząc ów habit, stał się opiekunem ubo-
gich: sam szukał ich w ich mieszkaniach  
i wspierał z najczulszą i najdelikatniejszą troskli-
wością. Dał się poznać w klasztorze św. Marii 
Magdaleny, a także poza jego murami, jako pe-
łen pokory i miłości. Przez 22 lata pełnił funkcję 
furtiana, oddając się licznym dziełom miłosier-
dzia. Podają, że żywił aż do 200 osób dziennie, 
usługując im na kolanach. Słynął również z nie-
zwykłych umartwień. Podobnie jak św. Marcin de 
Porres, znosił krzywdy. Jan zmarł 16 września 
1645 roku. Jego ciało spoczywa w Limie w bazy-

lice Świętego Różańca. Na obrazach pokazywany w habicie brata konwersa (biała suknia  
i czarny szkaplerz) w otoczeniu biednych. Papież Paweł VI zaliczył go do grona świętych 28 
września 1975 r. Modlitwa. Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i przywracasz im 
łaskę, z miłości dla Ciebie święty Jan cały się oddał na służbę bliźnim, spraw za jego wsta-
wiennictwem, abyśmy nieustannie rozważali tajemnicę Twojej dobroci i chętnie poświęcali 
własne dobra i życie dla braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
Zamyśl się… 
„Każdy Człowiek ma jakieś dobre 
strony. Trzeba tylko przekartkować 
złe.”                          /Ernst Junger/ 

YOUCAT… 
Dlaczego Bóg nas stworzył? Bóg stworzył nas  
z wolnej i bezinteresownej miłości. Kiedy człowiek 
kocha, uczucie przepełnia jego serce. Chciałby 
dzielić się swoją radością z innymi. To otrzymał 
od swojego Stwórcy. Chociaż Bóg jest tajemnicą, 
możemy przecież myśleć i mówić o Nim po ludz-
ku: stwarza nas z „nadmiaru” swojej miłości. 
Chciałby się dzielić z nami, stworzonymi z Jego 
miłości, swoją nieskończoną radością. 

Uśmiech… 
Jasiu mówi do mamy: - Mamo kup mi 
małpkę. - Czym ją będziesz karmił?  - 
To kup mi taką z zoo, bo tych nie 
wolno karmić. 

Coś dla ducha… 
„O drodze do celu” 

Pewien młodzieniec, idąc do miasta, spotkał na skrzyżowaniu mnicha i zapytał go, która dro-
ga prowadzi do celu i jak jest jeszcze daleko. – Idź dalej, proszę – odpowiedział mnich. – Ale 
dokąd? – odparł młody człowiek. – Pytałem cię przecież o drogę i jej długość. – Musisz iść – 
odpowiedział mnich – abym zobaczył, jak idziesz, i wtedy dopiero będę mógł ci pokazać wła-
ściwą drogę i określić jej długość.                                                       /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


