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Poniedziałek 24.08 św. Bartłomieja Apostoła (święto)  
700 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę nad dziećmi i pomoc w nauce oraz zdrowie  
1800 + ks. Bogdana Piotrowskiego i jego zm. rodziców  
1830 + Janinę Malicką zam. córka Teresa z mężem i synem  
Wtorek 25.08 Dzień Powszedni 
1800 + Janinę, Piotra Pędzików, Stefanię i Michała Potoków  
1830 W 8 r. ślubu Mirosława i Doroty Woś i za ich dzieci o Boże bł.  
Środa 26.08 Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Uroczystość)  
1800 W 20 r. ślubu Bogdana i Teresy 
1830 + Stanisławę, Andrzeja i zm. z rodziny Paradowskich, Władysława Korbana i Walde-
mara Bieleckiego z int. rodziny  
Czwartek 27.08 św. Moniki (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Henryka Kowalskiego (3 r. śm.) zam. żona z dziećmi   
1830 + Tadeusza Tkacza (11 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
Piątek 28.08 św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Mariannę (2 r. śm.) i Bronisławę Brzoza 
1830 + Edwarda Wieczorek zam. dzieci  
Sobota 29.08 męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)  
700 + O Boże bł. w 1 r. zawarcia sakramentu małżeństwa Mariusza i Patrycji Nowak  
i w 3 r. ślubu Justyny i Marcina Gaudyn  
1700  ślub Śmiglarski Michał i Skiba Magdalena  
1800 w 6 r. ur. Darii i w 10 r. ur. Jakuba  
Niedziela  30.08 XXII Niedziela Zwykła 
800 + Kazimierę Kubicką, Mariannę i Stefana Wojdów, Stanisława Bedlę 
1000 + Marcina Sołtysa (ur.), Władysławę i Mieczysława Stępniów z int. rodziny Sołtysów  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 Wacława Puchałę (r. śm.)  
1700 Msza Święta w kaplicy w Nidzie w int. Kółka różańcowego bł. Bronisławy 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b   
                    Ef 5, 21-32 
Ewangelia:  J 6, 54. 60-69 
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus po-
wiedział: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym». A spośród Jego 
uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: 
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słu-
chać?». Jezus jednak świadom tego, że ucz-
niowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To 
was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowie-
czego, jak będzie wstępował tam, gdzie był 
przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się 
nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedzia-
łem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was 
są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na 
początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, 
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dla-
czego wam powiedziałem: Nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się 
wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie 
odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa 
życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga». 
Kazanie espresso… 
„>>To wyrażenie <<zgubić wiarę>>, jak się gubi portmonetkę lub pęk kluczy, wydawało mi 
się zresztą zawsze trochę głupkowate. […] Nie traci się wiary, ona przestaje kształtować 
życie, to wszystko<< - wyznaje chory kapłan w Pamiętniku wiejskiego proboszcza. 
Uczniowie odchodzili od Jezusa nie z powodu utraty wiary, ale dlatego, że nie potrafili 
zrozumieć trudnej nauki o Eucharystii. Podobnie w dzisiejszych czasach wielu ludzi 
deklaruje niewiarę czy odchodzi z Kościoła nie ze złej woli, ale z braku wiedzy. 
>>Mamy niespotykaną odwagę wierzyć, że nie ma ludzi bezbożnych. Nawet bowiem ten, 
kto sam siebie nazywa bezbożnym, nie jest w rzeczywistości bez Boga! Nawet z tego, kto 
zrezygnował z Boga, sam Bóg nie zrezygnuje!<< - twierdził Walbert Bühlmann.  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Miej nas w opiece Pani Jasnogórska! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 23.08 - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu 
× 25.08 - Dzień polskiej żywności 
× 27.08 - Dzień błogiego odpoczynku redakcji pisma SANCTUS  
× 29.08 - Dzień Straży Gminnej 
 
 



A w parafii… 
▪ „Na chwałę Pana i Jego Świętych” – pod takim hasłem odbyły się w Parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Brzezinach uroczystości Jubileuszu 575-lecia istnienia. Przygotowania trwały 
długo. Został powołany Komitet Obchodów Jubileuszu Parafii, aby koordynować całość 
działań. Ich głównym zadaniem było zaproszenie na uroczystości osób powołanych do ka-
płaństwa i życia zakonnego. Na ten czas odświętnie została udekorowana świątynia i jej 
otoczenie. Na wzgórzu kościelnym pojawiły się wizerunki maryjne z różnych sanktuariów 
polskich. Ołtarz polowy i wnętrze świątyni zostały przystrojone mnóstwem kwiatów. W ra-
mach uroczystości jubileuszowych wydano płytę z nagraniem jubileuszu parafii z 1990 roku, 
okolicznościową pocztówkę, oraz album fotografii „Z wiarą przez pokolenia”, przygotowano 
pamiątkowy obraz kościoła, wystawę „Poznaj Parafię Brzeziny” oraz spektakl teatralny. 
Również dusze parafian zostały przygotowane przez 9-cio dniową nowennę oraz spowiedź 
świętą. Triduum Jubileuszowe rozpoczęło się 14 sierpnia 2015 roku Nieszporami w koście-
le. Oprócz parafian zgromadzili się także księża i siostry zakonne pochodzące z parafii. Mo-
dlitwie przewodniczył Proboszcz Parafii Ks. Kan. Józef Knap. Był to szczególny czas mo-
dlitw o powołania w Roku Życia Konsekrowanego. Spotkanie zakończyło się przedstawie-
niem się gości i krótkim słowem o sobie. W sobotę 15 sierpnia 2015 r. cała wspólnota prze-
żywała Odpust Parafialny, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców okolicy. Tego dnia na brzezińskie wzgórze ściągnęły prawdziwe tłumy. Uroczysta suma 
została odprawiona o godz. 12.00 na ołtarzu polowym. Oprawę liturgii przygotowały siostry 
zakonne, a homilię wygłosił salwatorianin, ks. Marek Jędrocha. Msza Święta była szczegól-
nym dziękczynieniem za 575 lat istnienia Parafii, za wszystkich powołanych do kapłaństwa  
i życia zakonnego, ofiarodawców i dobrodziejów. Po Eucharystii odbyła się procesja wokół 
kościoła, w której niesione były m.in. piękne wieńce odpustowe. Tego dnia Komitet Obcho-
dów Jubileuszu przygotował dla wszystkich przybyłych specjalną wystawę obrazującą histo-
rię Parafii. Sale w Świetlicy przy Fontannie zmieniły się w muzeum. Oprócz licznych skar-
bów parafialnych, zabytkowych ornatów, dawnych ksiąg, pojawiły się także wystawy fotogra-
ficzne oraz multimedia. W sobotę popołudniu odbyło się także spotkanie przy stole kapła-
nów i sióstr zakonnych pochodzących z Parafii Brzeziny. Niedziela 16 sierpnia 2015 roku 
stanowiła Dzień Dziękczynienia. Podczas sumy do kościoła w Brzezinach zostały wprowa-
dzone relikwie św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Przez pamięć o męczeńskiej krwi 
tego biskupa parafianie modlili się w intencji zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych pracują-
cych i pochodzących z tego terenu. Homilię wygłosił salwatorianin z Niemiec, ks. Wiesław 
Kaczor, a oprawę liturgii przygotowały Schola i Chór Parafialny. Na zakończenie mszy odby-
ło się ucałowanie relikwii. Relikwiarz ufundowała rodzina Wojciecha Kruka z Brzezin. Za-
kończeniem Triduum było wieczorne spotkanie „Z wiarą przez pokolenia” w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzezinach. Był to czas podziękowań dla wszystkich oraz wyjątkowa 
uczta kulturalna. Odbyła się wówczas promocja nowowydanego albumu dawnej fotografii z 
Parafii Brzeziny oraz sztuka przygotowana przez parafian pt. „Pińć razy pchane roz jechane, 
czyli jak to na brzezińskich odpustach bywało”. Spektakl został przyjęty gromkimi brawami. 
Na koniec na każdego czekał tradycyjny poczęstunek. W przygotowaniach do uroczystości 
jubileuszowych zaangażowane było bardzo wiele osób, często nie wymienianych nawet z 
imienia, każdy podzielił się swoim talentem.. A wszystko to na chwałę Pana i Jego Świętych. 
▪ 25 sierpnia przypada wspomnienie św. Miriam Baouardy – Małej Arabki. Po każdej mszy 
świętej ucałowanie relikwii. Zapraszamy. 
▪ Za tydzień w niedzielę o godz. 17.00 zostanie odprawiona msza święta w kaplicy w Nidzie 
w intencji Koła Różańcowego bł. Bronisławy z ucałowaniem relikwii ich patronki. 
▪ W zakrystii można zakupić album fotografii „Z wiarą przez pokolenia” (20 zł) oraz obraz 
naszego kościoła (30 zł) 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Katarzyną Laboure, które odbędzie się dziś o godz. 15.30 w Świetlicy 
Wiejskiej. Bardzo prosimy o punktualność. Dla młodych spotkanie „Herbata z aureolą” przy-
gotowane jest na wtorek 25 sierpnia o godz. 19.00. Jego patronem będzie św. Wojciech.   

 

 

Boży człowiek… - Święta Maria od Krzyża (28 sierpnia) 
Joanna urodziła się 25 października 1792 r.  
w Cancalle, we francuskim departamencie Ille-et-
Vilaine. Gdy miała sześć lat, jej ojciec zginął na 
morzu. Dzieciństwo upłynęło jej wśród ubóstwa  
i ciężkiej pracy. Przez dwadzieścia lat była służą-
cą w Saint-Servan, najpierw w szpitalu, potem  
u pewnej panny, z którą odwiedzała ubogich  
i udzielała lekcji katechizmu. Po jej śmierci odzie-
dziczyła skromny majątek. Od 1837 r. mieszkała 
ze swoją przyjaciółką, Franciszką Aubert. Przyjęły 
do siebie osiemnastoletnią sierotę. W dwa lata 
później Joanna przywiozła niedołężną ślepą sta-
ruszkę. Za tą miłosierną gościną poszły inne. 
Jedna z przyjętych, Magdalena Bourget, która by-
ła już bliska śmierci, po ozdrowieniu dołączyła do 
najbliższych współpracownic Joanny. Doszły tak-
że kolejne apostołki miłosierdzia. Tak to powstało 
Zgromadzenie Małych Sióstr - Służebnic Ubo-
gich. W 1842 r. złożyły one śluby zakonne i wy-
brały Joannę na przełożoną, ale ks. Le Pailleur, 
ich duchowny opiekun, nie zgodził się na ten wy-
bór i naznaczył im Marię Jamet. Joanna odsunęła 
się wówczas bez słowa protestu i nadal pracowa-

ła, zakładając nowe przytułki. W 1852 r. zgromadzenie otrzymało aprobatę biskupią. Zgro-
madzenie wzrastało w liczbę. W 1879 r. liczyło już 177 domów oraz 2400 członkiń. Tego 
samego roku papież Leon XIII udzielił mu aprobaty papieskiej. Zapomniana przez wszyst-
kich założycielka zmarła 28 sierpnia 1879 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo 
św. Marii daj nam pokorę w czynieniu Twojej woli. 
Tu es Petrus... 
126. Leon VII (3.I.936-13.VII.939) Mnich benedyktyński 3 stycznia 936 został wybrany na 
papieża z pomocą króla Alberyka z rodu Tusculum, który władał państwem kościelnym, i ja-
ko papież nadal pozostał od tego rodu zależny. Mimo wszystko angażował się bardzo w re-
formę kluniacką; z Cluny przybył nawet do Rzymu opat Odo, aby z papieżem przygotowy-
wać religijną odnowę. 
Zamyśl się… 
„Dziecko to dar od Boga, który 
zakwita pod wpływem Miło-
ści.”                  /Phil Bosmans/ 

Uśmiech… 
- Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka głodne-
go niedźwiedzia? - Nic nie musita robić, on już syćko za 
wos zrobi... 

Coś dla ducha… 
„O cukierku na urodziny” 

Arturo Mari, fotograf papieski, opowiada o tym, jak w któreś swoje urodziny 18 maja Jan 
Paweł II wizytował jedną z rzymskich parafii. Wtem nagle stanął przed idącym już do kościo-
ła Papieżem ośmioletni chłopczyk.  –Cześć, jak się czujesz? – zapytał, wysoko podnosząc 
główkę. – Dziękuję, bardzo dobrze – odpowiedział Papież z uśmiechem. – Musisz mi wyba-
czyć, że jestem trochę spocony, ale biegłem bardzo szybko, żeby zdążyć. Bo moja mama – 
wiesz – ciągle się jeszcze stroi w domu. A dzisiaj są twoje urodziny i chciałem złożyć ci ży-
czenia. I wiesz, przyniosłem ci coś ode mnie w prezencie. Otworzył zaciśniętą piąstkę  
i wsunął do ręki Ojca Świętego cukierek. Papież, trzymając w dłoni cukierek i patrząc czule 
na chłopca, powiedział wzruszonym głosem: - Nie zasługuje na to.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


