
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)  
1800 1) + Irenę, Edwarda Golów, Stanisławę, Zofię, Tadeusza, Władysława Malickich  
z int. Kubickich 
        2) + Stanisława, Stefanię i Henryka Kowalskich z int. syna z żoną z Piasecznej Górki  
1830 1) W 4 r. ur. Mikołaja z int. rodziców  
        2) zmarłych z rodz. Rabiejów, Wojciechowskich, Kruków, Kutów, Stachurów, Dzie-
więckich, Kondrasów i Żądeckich 
Wtorek 15.09 Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Stanisława, Antoninę, Stanisława, Marię, Antoninę, Mariana, Wiesława Burasów  
z int. Baranowskich  
1830 + Kazimierza, Janinę, Bolesława, Mariana Szewczyków, Franciszkę, Władysława  
i całą rodzinę Brzozów zam. córka  
Środa 16.09 Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Henrykę i Bronisława Salwę i Zofię Więckowską  
        2) + Irenę Golę zam. wnuczka Renata z rodziną  
1830 + Stanisława Frankowicza, Stanisława Stanka 
Czwartek 17.09 Dzień Powszedni  
700 + Mariannę Metryka zam. Andrzej Chodakowski z rodziną 
1800  + Ulę, Witolda, Zdzisława Woźniaka, Helenę, Władysława Rusinów  
1830 + Józefę Kowalską z int. córki Stasi z rodziną.  
Piątek 18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)  
1800  + Stanisława Kaczora, Mariannę, Stanisława Jędrochę, Józefę, Władysława Zawadz-
kich, Katarzynę, Anielę Jędrocha, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling z int. rodziny.  
1830 + Andrzeja Kubickiego, Antoninę, Edmunda Wykrotów, Mariannę, Romana Kubic-
kich 
Sobota 19.09 Dzień Powszedni  
700 + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1600 ślub Czopur Paweł i Rabiej Anna  
1800  W 25 r. ślubu Doroty i Roberta z int. dzieci  
Niedziela  20.09 XXV Niedziela Zwykła 
800 + Władysława, Sebastiana, Karola Tetelewskich zam. Woźniakowie  
1000 W 60 r. ur. Ryszarda o bł. Boże i dary Ducha Świętego.   
1200 1) + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Reginę, Władysława, Edwarda Ka-
sperków, Danutę, Józefa Kasperków, Lucjana Frankowicza i Andrzeja Czarneckiego.  
         2) + Irenę Golę zam. parafianie  
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 50, S-9a  /  Jk 2, 14-18 
Ewangelia:  Mk 8, 27-35 
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: 
«Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpo-
wiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za jednego z proroków». On ich za-
pytał: «A wy za kogo Mnie uważacie? » Odpo-
wiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wte-
dy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie 
mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy 
musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwych-
wstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upomi-
nać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi  
z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie». Potem przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa». 
Kazanie espresso… 
„Marek Skwarnicki, będąc kilkuletnim chłopcem, ucieszył się, kiedy wybuchła druga wojna 
światowa, gdyż na początku była przedstawiana malowniczo i infantylnie; choćby w piosen-
kach: >>Wojenko, wojenko, cóżeś ty, za pani, że za tobą idą chłopcy malowani<<. 
Powinniśmy chronić swoje życie, jednak nie za wszelką cenę. Kiedy Jezus mówi o męce  
i śmierci, Piotr zapewne w trosce o własne życie zaczyna Go upominać, za co Jezus gromi 
go: >>Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie<<. 
Żołnierz, który zaciągnął się do wojska w Portsmouth, pytany o swoją religię, odpowiedział, 
że jest matuzalemistą. Tłumaczył, że jego religia polega na tym, by >>żyć najdłużej, jak się 
da<<. Chociaż, jak zauważa Chesterton, matuzalemistą ginie pierwszy.”       /ks. E. Burzyk/ 

 

Boże przez znak Krzyża  
wybaw nas od nieprzyjaciół naszych  

Extra… 
× 15.09 - Międzynarodowy Dzień Demokracji  
× 16.09 - Dzień Bluesa 
 



A w parafii… 
▪ Dziś po mszy świętej o godz. 10.00 spotkanie chórku dziecięcego. O godz. 20.00 nabo-
żeństwo fatimskie. 
▪ 18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i Polski. Za-
praszamy na Triduum ku jego czci. W środę o 17.00 spotkanie uczniów klas II gimnazjum,  
w czwartek o 17.00 uczniów klas III gimnazjum, a w piątek o 17.00 dzieci przygotowujących 
się do I Komunii Świętej i ich rodziców. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek 18 września. 
▪ W najbliższą niedzielę 20 września o godz. 12.00 o. Józef Mońko, kapucyn z Kielc wpro-
wadzi do naszej parafii relikwie św. o. Pio z Pietrelciny.  
▪ Po mszach świętych 20 września odbędzie się przed naszym kościołem zbiórka do puszek 
na rzecz chorego chłopca Mateusza Balcerowiaka. 
▪ Kolejna „Herbata z aureolą” odbędzie się w poniedziałek 21 września 2015 roku o godz. 
18.15 obok „Świetlicy przy Fontannie”. Patronem spotkania będzie bł. Bronisława. 
▪ 8 września 2015 roku o godz. 5.30 sprzed brzezińskiej świątyni wyruszyła II Pielgrzymka 
do Piotrkowic. Okazją do wędrówki była Uroczysta suma odpustowa z okazji Święta Matki 
Bożej Siewnej (Narodzenie NMP). Po błogosławieństwie ks. Proboszcza Józefa Knapa 66 
pątników wyruszyło na szlak. Przewodniczył im ks. Waldemar Wrzesień. W drodze piel-
grzymi modlili się Godzinkami, Różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia, śpiewali pieśni 
oraz rozmawiali. Nie zabrakło także czasu na odpoczynek i poczęstunek. Postoje zostały 
zorganizowane przy kościołach w Dębskiej Woli i Obicach. Strudzeni pątnicy mogli napić się 
ciepłej herbaty i posilić smacznymi drożdżówkami, które przywiózł ks. proboszcz. Tegorocz-
na dłuższa trasa upłynęła przy ładnych krajobrazach morawickiej ziemi. Pielgrzymi dotarli do 
Piotrkowic ok. 11.00. Sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski. Po eucharystii 
chętni posilili się bigosem i ok. 14.00 wrócili autokarem do domów. Podczas pielgrzymki 
każdy uczestnik otrzymał białą chustę. Uszyła je Stanisława Machulska przy pomocy Anny 
Machulskiej i Marii Zegadło. W drodze pomocne były specjalne śpiewniczki przygotowane 
przez Pismo Parafialne SANCTUS. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowa-
nie pielgrzymki oraz tym, którzy wyruszyli na pielgrzymi szlak. 
▪ Z okazji Jubileuszu 575-lecia nasza parafia otrzymała Błogosławieństwo Ojca Świętego 
Franciszka, które przekazała s. Bronisława. 
Znalezione…  
„Brat Roger z Taize pozostawił nam jako dziedzictwo jedną ze swoich największych trosk: 
pokój, dzielenie się z innymi, międzyludzką solidarność. Mówił o „walce i kontemplacji”, wie-
dział, że dobroć Boga obficie się rozlewa, kiedy naszym życiem okazujemy życzliwość  
i współczującą miłość tym, którym jest ciężko. Na całej ziemi pojawiają się wciąż nowe nie-
szczęścia, migracje ludności, katastrofy ekologiczne, nierówności, masowe bezrobocie, 
przemoc, wszystko to domaga się odnawiania więzi solidarności. Każdy z nas może sobie 
zadać pytanie: czy jestem gotowy poświęcić wszystkie siły, aby umacniać więzi solidarno-
ści? Czy jestem gotowy, nie zwlekając, zacząć we własnym środowisku? Znaki nadziei są 
dla nas wsparciem. Każdego dnia poznajemy coraz więcej lokalnych przykładów dzielenia 
się tym, co mamy, na przykład z emigrantami. Migracje ludności, których wszędzie jest co-
raz więcej, zmienią oblicze naszych społeczeństw. Brat Roger zawsze dawał schronienie 
uchodźcom, nawet już wtedy, kiedy był w Taizé zupełnie sam, w czasie drugiej wojny świa-
towej. Z radością to kontynuujemy i cieszymy się, że mogliśmy ostatnio urządzić na wzgórzu 
mieszkanie dla rodziny z Iraku. Innym znakiem nadziei jest rosnąca świadomość, że wszy-
scy jesteśmy członkami jednej ludzkiej rodziny. To prawda, że istnieje lęk przed innym, 
przed obcym, wszyscy znamy te obawy. A przecież nie uwolnimy się od tego lęku chowając 
się za murami, uwolnimy się tylko wtedy, kiedy będziemy szukać spotkania z nieznajomym. 
Czy powołaniem chrześcijan nie jest nawoływanie do powszechnego braterstwa? Czy Chry-
stus nie wyciągnął swoich rąk na krzyżu po to, żeby przygarnąć każdą ludzką istotę?  
                                                                                                                                  /brat Alois/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Paweł Manna (15września) 
Paweł urodził się 16 stycznia 1872 r. w Avelli-
no we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 
19 maja 1894 r., a rok później wyjechał na mi-
sje do Toungoo w Birmie. Zły stan zdrowia 
trzykrotnie zmuszał go do przerwania pracy  
i powrotu do ojczyzny. Definitywnie musiał po-
wrócić do Włoch w 1907 r. Przeżył to bardzo 
boleśnie. Począwszy od 1909 r. prowadził in-
tensywną działalność na rzecz wspierania misji 
wśród wiernych i duchowieństwa. Pragnąc 
stworzyć lepsze warunki dla współpracy  
w apostolacie osób świeckich i kapłanów, za-
łożył w 1916 r. Unię Misyjną Duchowieństwa, 
którą w 1956 r. Pius XII uznał za dzieło papie-
skie. W 1924 r. został wybrany przełożonym 
generalnym Instytutu Misji Zagranicznych  
w Mediolanie, który w 1926 r., po połączeniu  
z rzymskim seminarium misyjnym, został prze-
kształcony w Papieski Instytut Misji Zagranicz-
nych. Na mocy decyzji Instytutu w 1936 r. ks. 
Manna założył Zgromadzenie Sióstr Misjona-
rek Niepokalanej. Był niezwykle płodnym pisa-
rzem. Pozostawił ok. 70 tomów pism, które 
przyczyniły się do wzbudzenia wielu powołań 
misyjnych oraz do odnowy metod prowadzenia 

ewangelizacji. Całe swoje życie poświęcił bez reszty misjom. Zmarł 15 września 1952 r.  
w Neapolu. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Pawła prosimy Cię dopomóż 
nam głosić Twoje Imię wśród wszystkich narodów. Amen 
Tu es Petrus... 
129. Agapit II (10.V.946-XII.955) Kiedy władzę w Rzymie sprawowała Marozja; polecono 
wtrącić do więzienia i prawdopodobnie otruć Jana X. Jej syn objął urząd papieża w 931 roku 
jako Jan XI. Jego brat Alberyk wypędził matkę i uwięził papieża. Po śmierci Marynusa II Al-
beryk, osobiście człowiek pobożny, mianował 10 maja 946 papieżem Agapita II. Był to jako 
papież człowiek godny, choć znajdował się niemal całkowicie pod wpływem Alberyka. Pa-
pież ten sprzyjał reformie klasztornej wywodzącej się z Cluny. Alberyk przed śmiercią (954) 
wymógł na rzymianach obietnicę, że po śmierci Agapita wybiorą na papieża jego podów-
czas 16-letniego syna Jana XII. 
Zamyśl się… 
„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła 
być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona 
światłem wewnętrznym.” 
                                        /brat Roger z Taize/                              

Uśmiech… 
Żona do męża:   - Popatrz kochanie, reklama 
nie kłamie! Po wypraniu rzeczywiście twoja 
koszula jest śnieżnobiała!  - Wolałem, jak by-
ła w kratkę! 

Coś dla ducha… 
„O winie i świętym Hieronimie” 

Święty Hieronim, wielki pisarz i egzegeta starożytnego Kościoła, głosił pewnego razu kaza-
nie na temat wesela w Kanie Galilejskiej. Po kazaniu podszedł do niego jeden ze słuchaczy 
i zauważył złośliwie, że te 500 – 700 litrów wina, które Jezus uczynił z wody, to przesadna 
ilość jak na jedno wesele. – Ciekawym, jak to ludzie potrafili wypić? – zapytał ironicznie. –  
Z tego wina, mój drogi, pijemy wszyscy do tej pory – miał odpowiedzieć św. Hieronim.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


