
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 07.09 Dzień Powszedni 
1800 1) + Franciszkę, Władysława Wierzbickich zam. syn  
        2) + Franciszkę, Włądysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczak  
1830 1) Jolantę i zm. z rodziny Królów i Gadawskich  
        2) + Janinę i Henryka Pędzika   
Wtorek 08.09 Narodzenie NMP (święto)  
1800 1) + Franciszkę Kasperek  
         2) Henryka Kowalskiego (3 r. śm.) z int. wnuków  
1830 1) + Wincenta Barwinka i jego drugiej żony od rodziny Barwinków, Płazów  
         2) Józefę Kowalską od córki Marysi z rodziną   
Środa 09.09 Dzień Powszedni  
700 + Bogdana Wawrzeńczyk (r. śm.) zam. mama 
1800 + Franciszkę, Henryka Stokowców, Ryszarda i Staniława Stokowców zam. Jan Sto-
kowiec z rodziny.  
1830 + Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Stanisławę, Andrzeja, Helenę i Sta-
nisława Kasprzyków i zm. z rodziny Paradowskich   
Czwartek 10.09 Dzień Powszedni  
1800  + Romana (15 r. śm.) Katarzynę Kruków i zm. z rodziny Kruków i Węgrzynów  
1830 W 5 r. ur. Amelii i Oskara Krzysztofek z int. dziadków  
Piątek 11.09 Dzień Powszedni  
1800 1) Piotra, Anielę Zmudzińskich, Irenę i Romana Rubinkiewiczów 
         2) + Władysława, Edwarda, Stefanię Metryków, Stefanię i Wincentego Szałasów 
Genowefę i Tadeusza Januszków    
1830 1) + Annę i Genowefę Seweryn, Kazimierę Ciszek, Stefanię Śmietana  
         2) Aleksadrę Zacharz (1 r. śm.)  
Sobota 12.09 Dzień Powszedni  
1800  1) Do MBNP o Boże bł. w dalszym życiu w 25 r. ślubu Małgorzaty i Zbigniewa 
         2) + Irenę Golę zam. rodzina Zawadzkich   
1830 + Kazimierza Mazura Ludwika, Władysława, Jana, Józefa Cudzików i zm. z rodziny 
Mazurków   
Niedziela  13.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 + Stefanię Frankowicz (r. śm.) Włądysława, Jana i Bernarda Frankowicz  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Chrzest  Oliwia Stępień  
1600 + Mariannę (r. śm.) Jana, Stefana Domagałów zam. rodzina  
2000 W intencji pielgrzymów Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Iz 35, 4-7a / Jk 2, 1-5 
Ewangelia:  Mk 7, 31-37 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sy-
don przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego  
i prosili Go, żeby położył na niego rę-
kę. On wziął go na bok osobno od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka, a spojrzawszy  
w niebo, westchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: «Otwórz się». 
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidło-
wo mówić. Jezus przykazał im, żeby 
nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 
przykazywał, tym gorliwiej to rozgła-
szali. I pełni zdumienia mówili: «Do-
brze uczynił wszystko. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym mowę». 
 
Kazanie espresso… 
„>>Przymus gadania dla większości ludzi 
jest jednoznaczny z prawem życia; gada-
ją, póki żyją; dopóki gadają, żyją; nie my-

ślą, lecz gadają, a więc, tak im się wydaje, są. W rzeczywistości jednak nie ma ich, w tym 
sensie, w jakim jest ten, kto myśli; jedynie gadają; a ten kto gada, nie myśli<< - twierdził 
Sándor Márai. 
Jezus nie tylko prosił, ale >>przykazywał<< świadkom uzdrowienia człowieka głuchonieme-
go, by nikomu o tym nie mówili. Ewangelista zauważa, że im bardziej przykazywał, tym gor-
liwiej to rozgłaszali. Także dzisiaj mamy często do czynienia z ludźmi, którzy nie są w stanie 
dochować najmniejszej tajemnicy.  
Święty Dominik miał spotkać się z diabłem, który odwiedzał kolejno klasztorne pomieszcze-
nia, opowiadając świętemu, jakie to korzyści z każdego z nich czerpie. Gdy doszedł do 
rozmównicy zachichotał: >>To miejsce należy całkowicie do mnie: tutaj rozlegają się śmie-
chy, hałasy, a słowa puszczane są na wiatr!<<.”                                               /ks. E. Burzyk/ 

Na urodziny Matki Bożej 
 
 
 

Extra… 
× 08.09 - Dzień Dobrej Wiadomości 
 



A w parafii… 
▪ 1 września dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny. W naszej tego dnia parafii została dla nich 
odprawiona msza święta. 
▪ 9 września przypada wspomnienie liturgiczne bł. Anieli Salawy. Zapraszamy na mszę 
świętą z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ 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. 
▪ 20 września do naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie św. o. Pio z Pietrelciny.  
W przygotowaniu do tego wydarzenia w piątek 11 września rozpoczynamy nowennę. 
▪ W naszej parafii trwają prace przy budowie plebanii i budynku gospodarczego przy koście-
le. Prosimy o modlitwę w tej intencji. 
▪ W dniach 26-30 sierpnia Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA udało się do Trójmiasta. Przez 
te kilka dni młodzi zwiedzili Gdynię, Gdańsk i Sopot. Modlili się za poległych w obronie Oj-
czyzny na Westerplatte, nawiedzili zabytkowe świątynie a także odpoczywali na plaży.  
W czasie pobytu nawiedzili także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie wzię-
li udział w koncercie z okazji XXXV-lecia Solidarności.  
▪ Za tydzień w naszej parafii jest niedziela gospodarcza. 
▪ Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka Matka Klara Szczęsna, współzałożycielka 
Sióstr Sercanek zostanie włączona do grona błogosławionych w niedzielę 27 września 2015 
roku. Aktu beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej dokona legat papieski Jego Eminencja 
Kardynał Angelo Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Msza święta beatyfi-
kacyjna odbędzie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 10.30. Pół go-
dziny wcześniej rozpocznie się nabożeństwo przygotowujące do udziału w uroczystości. 
Planowany jest zorganizowany wyjazd z naszej parafii na tą uroczystość. 

Nowenna do św. o. Pio 
DZIEŃ PIERWSZY: Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mie-
szając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego 
celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, 
bym w mojej trudnej sprawie..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę. Ojcze 
nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ DRUGI: Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania 
się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-
Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przy-
kładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji..., którą ci 
przedkładam. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ TRZECI: Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na mia-
no Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», 
módl się za mną w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym. 
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ CZWARTY: Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, 
przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się 
za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę... Oj-
cze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ PIĄTY: Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś 
w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia 
rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim do-
świadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ SZÓSTY: Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wie-
rze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie 
ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», 
bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała 
Ojcu... 

 

Boży człowiek… - bł. Eugenia Picco (7 września) 
Eugenia urodziła się 8 listopada 1867 r. w Crescen-
zago (Mediolan), w rodzinie Adelaidy i Józefa Picco, 
słynnego niewidomego od urodzenia muzyka z medio-
lańskiej La Scali. W kilka lat po urodzeniu Eugenii oj-
ciec porzucił rodzinę i wyjechał do Ameryki, a matka 
zamieszkała z innym mężczyzną. Eugenia spędzała 
swoje dzieciństwo i młodość w niereligijnym i zepsu-
tym moralnie środowisku rodzinnym. W roku 1886 za-
częła uczęszczać do oratorium prowadzonego przez 
siostry urszulanki w Mediolanie i w tym środowisku 
bardzo szybko rozwijała swoje życie duchowe. 31 
sierpnia 1887 r. wstąpiła do Zgromadzenia Małych 
Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Parmie. 
Zgromadzenie to, założone przez ks. Augustyna 
Chieppi 22 lata wcześniej, niosło pomoc najuboż-
szym. Tu właśnie Eugenia rozpoczęła drogę do świę-
tości. Po odbyciu aspirantury i nowicjatu złożyła 
pierwsze śluby w roku 1891, a w 3 lata później profe-
sję wieczystą. W latach 1905-1911 pełniła urząd mi-
strzyni nowicjatu, a następnie, aż do śmierci - przeło-

żonej generalnej. Ze szczególną troską wprowadzała w życie wszystkie reguły zgromadze-
nia, dbając o formację duchową i kulturalną poszczególnych sióstr. W czasie wojny, w la-
tach 1915-1918, oddała do dyspozycji chorych wszystkie siostry. Była osobą o głębokim ży-
ciu duchowym. Z Eucharystii czerpała apostolską miłość, która otwierała jej serce na każde 
cierpienie, ból, czyniąc ją matką wszystkich. Zmarła w opinii świętości 7 września 1927 r. w 
Parmie. Modlitwa. Panie Boże prosimy Cię daj nam pragnąć świętości na wzór bł. Eugenii.  

cd. Nowenny 
DZIEŃ SIÓDMY: Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufno-
ścią proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», 
módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...  
DZIEŃ ÓSMY: Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umac-
niałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia 
miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar...,  
o który cię z ufnością proszę. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
DZIEŃ DZIEWIĄTY: Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś 
«najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej 
Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
Uśmiech… 
Policjant rozkłada metr krawiecki na jezdni. Kolega pyta 
się co robi: - Niektórzy przyjeżdżają do pracy metrem, 
ale jak oni to robią? 

Intencje różańcowe na wrzesień 
ogólna: Aby wzrastały możliwości 
kształcenia się i pracy dla wszyst-
kich ludzi młodych. 
ewangelizacyjna: Aby katecheci 
byli w swoim życiu konsekwent-
nymi świadkami wiary, którą gło-
szą. 

Zamyśl się… 
„Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu mno-
ży.”                                                               /Mikołaj Rej/ 
Coś dla ducha… 

„O milczeniu inaczej” 
Prawie wszystkie reguły zakonne kładą wielki nacisk na ciszę i nakazują – mniej lub bardziej 
surowe – milczenie. W jednym z klasztorów można wyczytać takie polecenie: „Mów tylko 
wtedy, gdy potrafisz przez to pogłębić ciszę!”.                                 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


