
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 31.08 Dzień Powszedni 
700 W 40 r. ślubu Czesława i Janiny Machulskich zam. dzieci  
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś i zm. z rodziny Machulskich  
1830 + Józefę Kowalską zam. córka Agnieszka z rodziną  
Wtorek 01.09 Bł. Bronisławy, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
830 Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 
1800 + Stefanię i Stefana Korban i Stanisława Stachurę   
1830 W 25-lecie ślubu Teresy i Zbigniewa Kowalskich zam. dzieci i wnuczka Maja  
Środa 02.09 Dzień Powszedni  
7.00 + Mariannę Metrykę z int sąsiadów 
1800 + Stefanię, Mariannę, Apolonię, Wincentego Zychowicz, Jana, Anielę Kowalską, 
Bronisławę Pędzik z int rodziny 
1830 + Janinę Malicką zam. siostra Stanisława z rodziną  
Czwartek 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dr Kościoła.(wsp. obowiązkowe) 
1800 1) Stefanię, Michała, Stanisława Obarzanków   
        2) Szymona Krzysiek, Dariusza Bozowskiego i Alberta Krzysiek 
1830 1) W 85 r. ur. Genowefy Plewy o Boże bł.  
Piątek 04.09 Dzień Powszedni  
700 + Józefę Hejduk (33 r. śm.) i zm. z rodziny Hejduków i Węgrzynów 
1800  W 5 r. ślubu Anny i Mariusza oraz dla ich syna Jakuba o Boże bł. i potrzebne łaski  
z int. rodziny   
1830 W 18 r. ur. Wojciecha z int. rodziców 
Sobota 05.09 Dzień Powszedni  
700 W int. Karola i Aleksandry Stępień w 1 r. ślubu oraz ich córki Oliwii o Boże bł. i opie-
kę MB zam. rodzice  
1800 + Julię i Mikołaja, Józefa i Stefanię Kuciemba  
1830 + Dariusza, Krzysztofa, Leokadię, Jana Machulskich  
Niedziela 06.09 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Tadeusza Kowalskiego (r. śm.), zm z rodziny Kowalskich i Malców z int rodziny  
1000 + Genowefę, Jana Maj, Annę Stanisława Krawczyków i zm. z rodziny Bosiów, Kraw-
czyków i Majów 
1200 + Stefana Dominczaka 
1600 za parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Pwt 4, 1-2. 6-8   
                   Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 
Ewangelia: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23 
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczo-
nych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.  
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali 
posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi 
rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, 
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, je-
śli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.  

I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, 
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzia-
nych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postę-
pują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?». Odpowiedział im: «Słusz-
nie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci mnie war-
gami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych 
przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przy-
wołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic 
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi  
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni 
człowieka nieczystym». 
Kazanie espresso… 
„W filmie Buddenbrookowie Thomas i Christian – synowie szanowanego kupca i przedsię-
biorcy – wracają nad ranem pijani do domu. Zatrzymują się przed okazałym rodzinnym pa-
łacem, ironizując: >>Buddenbrokowie: z zewnątrz czyści jak kryształ, ale w środku czarni 
jak smoła.<<. 
Zewnętrzne przestrzeganie prawa dla niego samego bez wewnętrznego zaangażowania, 
nawet w najdrobniejszych sprawach jest tylko udawaniem pobożności: >>Ten lud czci mnie 
jedynie wargami, lecz sercem daleko jest ode mnie<< - mówi Jezus, nawiązując do proroka 
Izajasza. 
Zdaniem Piotra Adamczyka najwspanialsi jesteśmy wtedy, kiedy zachowujemy się natural-
nie, gdy jesteśmy sobą. Najgorsza rzecz to udawać kogoś innego: >>Z punktu widzenia ak-
tora mogę powiedzieć, że każdy człowiek może zagrać w życiu jedną genialną rolę – siebie 
samego<<.                                                                                                         /ks. E. Burzyk/ 
 

Nigdy więcej wojny – daj Panie pokój! 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 01.09 – 76 rocznica wybuchu 2 wojny światowej  
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę Me-
trykę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy na mszę święta do kościoła o godz. 
8.30. Dzień wcześniej spowiedź przed rozpoczęciem szkoły od godz. 17.00. 
▪ W tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do uczest-
nictwa we mszy świętej. Spowiedź przez te 3 dni od godz. 17.00 
▪ 1 września przypada wspomnienie liturgiczne bł. Bronisławy. Zapraszamy na mszę świętą 
z błogosławieństwem relikwii. 
▪ Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września. Wyjście o godz. 5.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory sołtysa w Brzezinach. Nowym sołtysem został Ry-
szard Znój. Gratulujemy i życzymy pomocy Ducha Świętego w pełnieniu tej funkcji. 
▪ W naszej parafii zostały rozpoczęte prace przy budowie plebanii i budynku gospodarczego 
przy kościele. Prosimy o modlitwę w tej intencji. 
▪ W ostatnim tygodniu odbyły się spotkania zorganizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży 
GÓRA. W niedzielę 23 sierpnia w świetlicy spotkali się dorośli na „Kawie na obłoku”. Razem 
ze św. Katarzyną Laboure rozmawiali na temat dzieciństwa. Wspominali także swoje matki  
i opowiadali o relacji z Maryją. Dekorację stanowiła kołyska nawiązująca do czasu narodzin. 
Dwa dni później przy stolikach na podłodze usiedli młodzi, którzy spotkali się ze św. Wojcie-
chem w ramach „Herbaty z aureolą”. Tematem rozmów była ofiara, a szczególnie ta naj-
ważniejsza ofiara ze swojego życia. Podczas obu spotkań oprócz standardowych napojów 
nie zabrakło słodkości i lodów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w przygotowaniu 
tych wydarzeń oraz tym, którzy znajdują czas, by się wspólnie spotkać. 
Znalezione… 
„- Nie jesteśmy wróżkami. Nikt nie dał 
nam władzy nad życiem bliźniego, nawet 
własnych dzieci. Czy nie przeraża pana 
ta druga, ciemniejsza strona tych na-
szych „humanistycznych” rozważań, na-
szej troski? Oto los słabego, nieświado-
mego dziecka zależy od uczuć jakie we 
mnie budzi. Jeśli budzi litość, odłączę go 
od aparatury. Niech się tak nie męczy. 
Ono? A może chodzi o to, żebym ja się 
już nie męczył w jego obecności? To nie 
jest wina konkretnych lekarzy czy rodzi-
ców, to kwestia społecznego wychowa-
nia. Cała dzisiejsza cywilizacja nie jest w 
stanie usiąść przy łóżku cierpiącego 
człowieka. Cierpienie nas peszy i przera-
ża. Zamiast spędzać z ojcem jego ostat-
nie chwile, uciekamy na szpitalny kory-
tarz i dzwonimy do kolejnych lekarzy, 
znów myśląc przede wszystkim o sobie, 
żebyśmy mieli pewność, że zrobiliśmy 
wszystko co można. Nie umiemy po pro-
stu być – wziąć za rękę, pomilczeć. Mu-
simy koniecznie cos z cierpiącym zrobić. 
Gdzieś go wysłać, coś mu wyciąć, w 
ostateczności podać barbiturany i wysłać 
na tamten świat.”   

/fragm. książki „Ludzie na walizkach”/ 

 
 
 
 
 
 
 

                        Irena Gola 
odeszła do Pana dnia 22 sierpnia 

w wieku 85 lat. 
Przez wiele lat była zelatorką 
Koła Różańcowego w Kowali, 

organizowała autokarowe pielgrzymki 
parafialne, odnawiała sztandary, 
szaty liturgiczne i inne elementy 
wystroju brzezińskiej świątyni. 

Została pochowana na cmentarzu 
w Brzezinach 25 sierpnia 2015 roku. 

Święta Maryjo módl się za Nią., 
 
 
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi 
u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win 
dla duszy Twojej służebnicy Ireny, aby osiągnęła 
Twoje wiekuiste miłosierdzie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Boży człowiek… - św. Feba (3 września) 
Feba znana jest wyłącznie z Listu św. 
Pawła do Rzymian (Rz 16, 1-2). 
Apostoł mówi o niej z najwyższym 
uznaniem i wdzięcznością. Ta 
mieszkanka Kenchr oddawała 
najwidoczniej wiele usług Pawłowi  
i innym chrześcijanom, miała zaś do 
tego liczne okazje, bo mieszkając  
w jednym z dwóch portów 
starożytnego Koryntu, mogła ich 
często spotykać, zwłaszcza gdy 
podróżowali z Efezu do Grecji. Paweł 
poleca ją z kolei chrześcijanom 
Rzymu, dokąd się widocznie 
wybierała. Można też wnosić, że 
chodziło w tej zamierzonej podróży  
o doniosłe sprawy, skoro Apostoł czyni 
to z serdecznym naleganiem. Na 
marginesie tego nalegania egzegeci 
wyrażają powszechnie 
przypuszczenie, że Feba była 
doręczycielką Pawłowego listu. 
Apostoł nazywa ją ponadto siostrą, ale 
także diakonisą. Nie wiadomo, czy 
miał tu na myśli liczne cenne 
sprawowane przez nią posługi  

w ogóle, czy też urzędową funkcję znaną później w Kościele. Tradycyjnie przypuszcza się, 
że Feba była wdową. Martyrologium Rzymskie wspomina ją 3 września, jest to jednak data 
zupełnie dowolna, nie oparta na starożytnych wspomnieniach. Modlitwa. Panie przez 
wstawiennictwo św. Feby prosimy Cię o serce ciche i pokorne. 
Tu es Petrus... 
127. Stefan IX (XII.939-X.942)  Objął urząd papieża 14 lipca 939 i pozostał nim do paź-
dziernika 942. Był papieżem bez znaczenia i wpływów. 
128. Marynus II (Marcin III) (30.X.942-V.946)  Mylnie nazywany jest też Marcinem III. Rzą-
dził od 30 października 942 do maja 946. Jednak o jego życiu i sprawowaniu urzędu historia 
nie przekazała niczego godnego uwagi. 
Zamyśl się… 
„Naród który nie szanuje 
swej przeszłości, nie za-
sługuje na szacunek te-
raźniejszości i nie ma pra-
wa do przyszłości.”  
                 /Józef Piłsudski/  

Uśmiech… 
Pyzdra i Kwiczoł pracowali w kopalni. Pewnego dnia Pyzdra 
skonczyl wcześniej i zostawił wiadomość koledze na ścianie: 
"Kwiczoł jak bedziesz tedy szedł to zabierz moja łopata, bo jo 
musza juz iść". Na drugi dzień Pyzdra przychodzi do pracy  
i czyta napis na ścianie: "Pyzdra nie wziołem twoja lopata bom 
tedy nie przechodzioł - Kwiczoł". 

Coś dla ducha… 
„O kłopotach z modlitwą” 

Do starego mnicha przyszedł kiedyś współbrat i żalił się, że nie potrafi już ani wierzyć, ani 
się modlić. Prosił o zwolnienie ze służby Bożej, ponieważ jego serce skamieniało, a modli-
twy stały się tylko jednym wielkim udawaniem. Doświadczony zakonnik nie uwzględnił proś-
by, lecz odpowiedział: - Jeżeli już nie potrafisz się modlić, to idź i przynajmniej przypatruj 
się, jak robią to inni!                                                                          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 

 

 


