
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    17.0817.0817.0817.08    ŚŚŚŚw. Jacka, prezbitera.w. Jacka, prezbitera.w. Jacka, prezbitera.w. Jacka, prezbitera.(wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
700 + Mirosławę Malca od uczestników pogrzebu   
1800  + Genowefę i zm. z rodziny Pietrzczyków i Tkaczów  
1830  + Ryszarda Kowalskiego  
Wtorek 18.0818.0818.0818.08    Dzień Dzień Dzień Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
700 + ks. Henryka Gajka od uczestników pogrzebu  
1800 + Mariana Wieczorka, Anielę, Wieczorek, Władysława, Anielę, Piotra, Stefanię, Ma-
riannę, Jana Metryków, i zm. księży, którzy pracowali w tej parafii z int. Metryków  
1830 + Zbigniewa Gawiora z int. rodziny  
Środa 19.0819.0819.0819.08    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800 + Janinę, Władysława Litwinów, Józefę i Marcina Maj  
1830 + Kazimierę Prokop i zm. panie z koła Gospodyń z Nidy  
Czwartek    20.0820.0820.0820.08        ŚŚŚŚw. Berw. Berw. Berw. Bernarda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) narda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) narda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) narda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)     
1800  + Jana Jędrochę ( r. śm.), Ryszarda Kobierskiego  
1830 + Sławomira Brzozę zam. matka z rodziną  
Piątek 21.0821.0821.0821.08    Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe) Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe) Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe) Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe)     
1800  + zm. z rodziny Stachurów Wierzbickich i Woźniaków zam. Wierzbiccy  
1830 + Henryka Ślusarczyka zam. żona  
Sobota 22.0822.0822.0822.08    NaNaNaNajświętszjświętszjświętszjświętszej Maryi Panny Królowej (wsp. obowiązkowe) ej Maryi Panny Królowej (wsp. obowiązkowe) ej Maryi Panny Królowej (wsp. obowiązkowe) ej Maryi Panny Królowej (wsp. obowiązkowe)     
700 W 18 r. ur. Kamila Domagały zam. rodzice i siostra  
1700  ślub Ola Damian i Stachura Sylwia   
1800 + Stefanię, Jana Wawrzeńczyków, Irenę i Edwarda Golów z int. rodziny   
Niedziela  23.0823.0823.0823.08    XXXXXIXIXIXI    Niedziela Niedziela Niedziela Niedziela ZwykłaZwykłaZwykłaZwykła    
800 + Marię i Wojciecha Domagałów 
1000 + Mieczysława Jaszewskiego (5 r. śm.) z int. rodziny  
1200 Chrzest: Filip Józef Stępień  
1600 + Stefanię, Annę, Władysława Romana Zegadłów, Władysławę. Franciszka Pietrz-
czyków, Stanisława Kruka z int. Kruków  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Prz 9, 1-6  / Ef 5, 15-20 
Ewangelia: J 6, 51-58 
Jezus powiedział do tłumów: «Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za 
życie świata». Sprzeczali się więc między 
sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać 
swoje ciało na pożywienie?». Rzekł do nich 
Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi 
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto 
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma ży-
cie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym. Ciało moje jest prawdziwym po-
karmem, a Krew moja jest prawdziwym na-
pojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie po-
słał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak  
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – 
nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przod-

kowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 

Kazanie espresso… 
„>>Mnie życie, nasz byt na tej naszej małej planecie, zupełnie się nie podoba. Mnie to życie 
nawet w jakiś sposób rani. […] Mnie to życie gniewa i obraża<< - wyznaje Tadeusz 
Konwicki. 
Spożywanie Eucharystii daje nadzieję i ożywia człowieka: >>Jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie<< 
(J 6, 53). 
Monika Waluś wspomina kibica, który po meczu mówił: >>Tu żyję naprawdę<<. Zaczęła się 
zastanawiać nad sobą: Gdzie żyje naprawdę? Co ją kształtuje? Gdzie jest jej 
rzeczywistość?”                                                                                                  /ks. E. Burzyk/ 

 

Święty Wojciechu módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. 
Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze 
iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam 
u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie 
przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy 
kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed 
niebem. AMEN. 

Extra… 
× 18.08 – Brzeziński dzień dnia codziennego  
 



A w parafii… 
▪ W naszej parafii trwają Uroczystości Jubi-
leuszowe. Gościmy siostry i księży roda-
ków, którzy wspólnie z nami dziękują Bogu 
za 575 lat Parafii Brzeziny. Dziś przeżywa-
my Dzień Dziękczynienia. Podczas uroczy-
stej sumy do kościoła zostaną wprowadzo-
ne relikwie św. Wojciecha, którego krew 
męczeńska została przelana za głoszenie 
Ewangelii. W trakcie tej mszy będziemy się 
modlić w intencji naszej parafii oraz zmar-
łych księży i sióstr z tego terenu.  
▪ Komitet Obchodów Jubileuszu bardzo ser-
decznie zaprasza dziś na godz. 18.00 do 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezi-
nach na spotkanie „Z wiarą przez pokole-
nia”. W jego trakcie odbędzie się promocja 
nowowydanego albumu dawnej fotografii Parafii Brzeziny. Ciekawym elementem spotkania 
będzie spektakl „Pińć razy pchane roz jechane, czyli jak to na brzezińskich odpustach bywa-
ło” przygotowany przez parafian. Organizatorzy przewidzieli także poczęstunek. Wydarzenie 
to zakończy Triduum Odpustowe. Przyjdźmy z rodzinami na to wieczorne spotkanie. 
▪ W zakrystii można zakupić album fotografii „Z wiarą przez pokolenia”. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Katarzyną Laboure, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o godz. 
15.30 w Świetlicy Wiejskiej. Bardzo prosimy o punktualność. Dla młodych spotkanie „Herba-
ta z aureolą” przygotowane jest na 25 czerwca o godz. 19.00. Jego patronem będzie św. 
Wojciech. ZAPRASZAMY 

16 sierpnia 2005 r. 
- To stało się na samym początku modlitwy, kiedy śpiewaliśmy pierwszy kanon -  opowiada 
drżącym głosem Natalia Tomanek, studentka z Katowic. - Nagle rozległ się straszny krzyk, 
zrobiło się zamieszanie. Potem jakby trochę się uspokoiło, bracia zaintonowali "Laudate 
omnes gentes" (Chwalcie Pana wszystkie narody). Widzieliśmy, jak wynoszą brata Rogera 
zakrwawionego. Dalej modliliśmy się, śpiewaliśmy kanony. Po kilku minutach nadeszła wia-
domość, że brat Roger zmarł. 
Podczas wieczornej modlitwy, we wtorek 16 sierpnia 2005 roku, pośrodku licznej rzeszy lu-
dzi zgromadzonych wokół Wspólnoty w Kościele Pojednania w Taize, niezrównoważona 
psychicznie kobieta z Rumunii, zadała silne ciosy nożem bratu Rogerowi (założycielowi 
wspólnoty), który w kilka chwil potem zmarł. Po śmierci brata Rogera, w Kościele Pojedna-
nia trwała modlitwa: pieśni, słuchanie Słowa Bożego i cisza. W czasie modlitwy, brat Fran-
cois, jeden z najstarszych braci ze wspólnoty, powiedział: W Biblii znajdujemy takie słowa: 
Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego przyjaciół. Śmierć brata Rogera jest cenna, wiele 
kosztuje przede wszystkim nas, naprawdę wiele. Śmierć to jakby wyrwanie kogoś z życia,  
a tak gwałtowna śmierć w wyniku przemocy, tym bardziej budzi takie uczucia. I nawet, jeśli 
przyczyną śmierci było działanie osoby niezrównoważonej, pozostaje w nas uczucie krzyw-
dy i niesprawiedliwości, które może prowadzić nawet do utraty nadziei. Na przemoc można 
odpowiedzieć tylko pokojem. Brat Roger niestrudzenie o tym przypominał. Pokój wymaga 
zaangażowania całego człowieka, jego wnętrza i tego, co zewnętrzne. Odwołuje się do całej 
naszej osoby. W ten wieczór przekażmy sobie pokój i zróbmy wszystko, co możemy, aby  
w każdym z nas pozostała nadzieja. 
Na brzezińskim cmentarzu na grobie poświęconym osobom różnych wyznań chrześcijań-
skich znajduje się płyta ze słowami br. Rogera: „Bóg złączony jest z każdym człowiekiem. 
Bez wyjątku”. Panie Wszechświata daj niebo Twojemu słudze Rogerowi. 

 

 

Boży człowiek… - św. Joanna Delanoue (17 sierpnia) 
Joanna urodziła się 18 czerwca 1666 roku w Sau-
mur koło Angers, we Francji. Była bardzo energicz-
na i zaangażowana w prowadzenie interesu rodzin-
nego. Swoją przyszłość widziała w handlu. Z cza-
sem przekształciła swój sklep w punkt opieki nad 
pielgrzymami przybywającymi do pobliskiego sank-
tuarium Matki Bożej (Notre Dame des Ardilliers). W 
tym czasie zaczęła już dostrzegać ubogich, cho-
rych, samotnych, mieszkających w jej sąsiedztwie i 
przybywających do sanktuarium Matki Bożej po 
pomoc i pociechę. Jej serce coraz mniej angażowa-
ło się w zarabianie pieniędzy. W wieku trzydziestu 
dwóch lat Joanna porzuciła całkowicie działalność 
handlową i założyła sierociniec dla ubogich dzieci. 
Nazwała go Providence. Złożyła ślub ubóstwa przed 
swoim spowiednikiem i poświęciła się całkowicie 
służbie najuboższym. Pan Bóg zaczął obdarzać ją 
łaską mistycznych przeżyć i objawień. Podczas jed-
nej z nich ujrzała piekło. W innym objawieniu Matka 
Boża utwierdziła ją w pragnieniu duchowego wspo-
magania ubogich i moralnie zagubionych. Wokół 

niej pojawiało się coraz więcej bratnich dusz. Wraz z trzema współpracowniczkami w dniu 
26 lipca 1704 roku złożyła publiczne śluby zakonne na ręce biskupa Angers. W ten sposób 
powstało zgromadzenie sióstr św. Anny. Jako swój główny cel siostry obrały służbę 
najuboższym. Nowemu dziełu pobłogosławił św. Ludwik Grignion de Montfort (+ 1716). Już 
w 1709 roku, w budynku po francuskich oratorianach, Joanna otworzyła hospicjum. Siostry 
otaczały w nim opieką jednorazowo ponad 100 ubogich. W następnych latach organizowała 
nowe miejsca, w których potrzebujący, samotni i chorzy mogli znaleźć pocieszenie, a także 
duchową i medyczną opiekę. Ostatnie chwile życia spędziła złożona chorobą. Joanna zmar-
ła 17 sierpnia 1736 roku. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. Joanny prosimy Cię o 
łaskę dostrzegania potrzebujących i siłę na niesienie im Twego Miłosierdzia. Amen. 

Tu es Petrus... 
125. Jan XI (II/III.931-XII.935)  Rzymska arystokratka Marozja, sprawująca władzę dyktator-
ską nad miastem (to z jej polecenia zamordowany został Jan X), jeszcze bardziej umocniła 
swe wpływy przez osadzenie na tronie papieskim w marcu 931 swego syna Aleksandra, któ-
ry przyjął imię Jana XI. Lecz przeciwko matce wystąpił jej syn z pierwszego małżeństwa, Al-
beryk. Na jego rozkaz uwięziono papieża, który w końcu, jak jego matka, został zamordo-
wany. 

Zamyśl się… 
„Żaden promień słoń-
ca nie ginie, lecz zie-
leń, którą on budzi, 
potrzebuje czasu, 
aby wzrosnąć.” 
    /Albert Schweitzer/ 

Uśmiech… 
Zaraz po wyjściu z synagogi Schmitz idzie do jednego ze znanych  
w Trieście sklepów gastronomicznych i widząc przepiękną szynkę 
pyta: - Ile kosztuje kilogram? Tymczasem na zewnątrz zbiera się na 
burzę. Dokładnie w chwili, kiedy sklepikarz odpowiada na pytanie, 
piorun strzela w pobliski plac. Schmitz wznosi oczy ku niebu i mówi: 
- To już nawet o cenę zapytać nie można? 

Coś dla ducha… 
„O brewiarzu” 

Nazajutrz po zamachu 14 maja 1981 roku, po wielogodzinnej operacji, Ojciec Święty, odzy-
skawszy świadomość w sali reanimacyjnej, zapytał – i to były jego pierwsze słowa – swego 
sekretarza: - Czy odmówiliśmy kompletę?                                        /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 

 


