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Poniedziałek 21.09 Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty (święto)  
1800 1) Tadeusza Rozparę z Nidy z int. żony, dzieci i wnuków  
        2) + Mieczysława Chmurę, Adama Frankowicza, Franciszka i Antoninę Stanków 
1830 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich, Tomasza, Adama Kubickich  
Wtorek 22.09 Dzień Powszedni 
1800 Do MB o wstawiennictwo do Trójcy Świętej w pewnej intencji 
1830 + Janinę, Franciszka Kuryga, Stanisławę Metrykę zam. rodzina  
Środa 23.09 Św. o. Pio z Pietrelciny (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Stanisława Kruka (12 r. śm.) Janinę Kruk, zam. córka  
       2) Mariannę Metryka od sąsiadów  
1830 1) W 64 r. ślubu Józefa i Marianny Zegadłów z int. dzieci z rodzinami 
        2) + Teresę Domagalską, Jana i Janinę Krzyszkowskich zam. rodz. Piłatów i Śliwków    
Czwartek 24.09 Dzień Powszedni  
1800  + Mariannę, Jana Tkaczów   
1830 + Mariannę, Wincentego Golów, Franciszkę i Franciszka Klisików z int. Golów   
Piątek 25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 O Boże błogosł. w dorosłym życiu i pomyślne zdanie egzaminu w 18 r. ur. Eweliny 
Maraszek o zdrowie i Boże bł. z int. rodziców  
1830 + Stanisława Malickiego (5 r. śm.) Genowefę Malicką i zm. z rodziny Malickich  
i Woźniaków zam. dzieci   
Sobota 26.09 Św. Kosmy i Damiana, męczenników (wsp. dowolne)  
1800 1) + Magdalenę i Jana Kowalskich (r. śm.) z int. córki   
        2) o Boże błogosł. i dary Ducha Świętego dla Damiana 
1830 W 25 r. ślubu Ewy i Tomasza Wojcieszyńskich z int. dzieci  
Niedziela  27.09 XXVI Niedziela Zwykła 
800 + Zdzisława Szałasa i zm. z rodziny Szałasów i Stępniów  
1000 1) + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów, Piotra Pobochę  
        2) W 25 r. ślubu Jolanty i Dariusza Malickich zam. dzieci   
1200 Chrzest: Marcel Woźniak 
1600 W 20 r. ślubu Renaty i Jarosława Machulskich o zdrowie i Boże bł.  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 2, 12. 17-20   
                   Jk 3, 16 – 4, 3 
Ewangelia: Mk 9, 30-37 
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez 
Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 
wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy bę-
dzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, 
lecz zabity po trzech dniach zmartwych-
wstanie». Oni jednak nie rozumieli tych 
słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: 
«O czym to rozprawialiście w drodze?». 
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem po-
sprzeczali się między sobą o to, kto z nich 
jest największy. On usiadł, przywołał 
Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich». Potem 
wziął dziecko; postawił je przed nimi i ob-
jąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto 
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie po-
słał». 

Kazanie espresso… 
„>>Kto pana, zdaniem, jest najlepszym specjalistą w tej dziedzinie<< - pyta sędzia. 
>>Oczywiście ja<< - odpowiada ekspert. <<Czy nie uważa pan tego stwierdzenia za brak 
skromności?<< >>Nie, wysoki sądzie, przecież odpowiadam pod przysięgą>>. 
Dobrze, że uczniowie mieli poczucie własnej wartości. Przecież znali się wzajemnie, mieli 
świadomość zarówno swoich zalet, jak i wad. Jednak to nie do nich, ale do Jezusa należała 
ocena ich przydatności i wyznaczenia pierwszeństwa.  
Na skromnej płycie nagrobnej Isaaca Newtona widnieje długa lista jego naukowych osią-
gnięć, która kończy się takim stwierdzeniem: >>Niech sobie gratulują śmiertelni, że istniała 
wśród nich taka i tak wielka ozdoba rodzaju ludzkiego>>.”                               /ks. E. Burzyk/ 

Święty Ojcze Pio cierpiący z Chrystusem 
módl się za nami! 

Extra… 
× 21.09 - Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 
× 22.09 - Światowy Dzień Nosorożca 
× 22.09 - Dzień bez Samochodu 
× 26.09 - Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 
 
 



A w parafii… 
▪ 12 września ministranci z naszej parafii uczestniczyli w Zjeździe Służby Liturgicznej w Ję-
drzejowie. 
▪ Dziś homilię w naszym kościele głosi o. Józef Mońko, kapucyn z Kielc. O 12.00 uroczyście 
wprowadzi do naszej parafii relikwie św. o. Pio z Pietrelciny.  
▪ Dziś po mszach świętych odbywa 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. 
▪ 23 września przypada liturgiczne wspomnienie o. Pio z Pietrelciny. Zapraszamy tego dnia 
na mszę św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W sobotę 26 września Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje pieszy rajd 
„Brzeziny z bliska”. Start o godz. 14.00 spod kościoła, meta przy Świetlicy ok. 18.00. Na za-
kończenie planowane ognisko. Chętnych prosimy o telefoniczne zgłoszenia: 505 862 023. 
▪ W niedzielę 27 września 2015 roku z naszej parafii wyjedzie pielgrzymka autokarowa do 
Krakowa na beatyfikację Matki Klary Szczęsnej, współzałożycielki Sióstr Sercanek. Aktu 
beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej dokona legat papieski Jego Eminencja Kardynał 
Angelo Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Odjazd spod kościoła o godz. 
6.00. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii. 
▪ Zachęcamy do wyjazdu na czuwanie nocne do Częstochowy z 4 na 5 października. Zapisy 
w zakrystii. 
Znalezione… 
 „Dywagacje na temat uchodźców wciąż pozbawione są analizy „drugiej strony medalu”. Ja 
jednak pytam się: czy my nie powinniśmy bać się bardziej samych siebie? Wyobraźmy so-
bie, że przyjmujemy pod swój dach dziecko z sierocińca. Nie muszę chyba tłumaczyć, że te 
małe osóbki mają w sobie bardzo dużo zranień, niepokojów, urazów i że to wszystko wyj-
dzie na jaw. Tak stało się w domu mojej znajomej, która bardzo pokochała dziecko, wcze-
śniej odesłane, i to dwukrotnie, z rodzin adopcyjnych. Dziewczynka strasznie szalała, rzuca-
ła się po podłodze, histeryzowała. Ale w obliczu determinacji przybranej matki nagle się od-
mieniła, złagodniała, wręcz stała się wzorowym dzieckiem. Według mnie nie należy bać się 
jedynie „nowych”, ale przede wszystkim tego, jakimi my będziemy wychowawcami. Wciąż 
obserwuję bowiem patologię polityki poprawności, która sprowadza się do tego, że każdy 
może robić to, co chce. Tak stało się w Szwecji, kraju o wielkim zaufaniu społecznym. W 
Szwecji „nie wypada oszukiwać” i jako naród trzymają się tego. Ale gdy pojawili się emi-
granci i zobaczyli, że można brać, a lokalsi naiwnie oczekują, że branie będzie uczciwie – 
system się rozjechał.(…) Ale nikt nie mówi o tym, jak wyglądają choćby przedmieścia Mal-
moe. Zapewniam, nie po szwedzku. Uważam, że pomagając, należy być asertywnym, a do-
bre prawo i jego nieuchronność powinny być prawdziwymi wychowawcami. Przecież, jeśli 
zapraszamy gości, to nie znaczy, że zgadzamy się na każde ich zachowanie.”  
                                                                                                                   /ks. Jacek Stryczek/  

Uśmiech Ojca Pio 
- Pewien wielki przemysłowiec, który odwiedził San Giovanni Rotondo, zarzekał się, że przy-
jechał tylko popatrzeć. Mówił wszystkim wkoło: „O nic nie będę się modlił! Niczego nie po-
trzebuję!”. Gdy doniesiono o tym Ojcu Pio, ten powiedział do jednego z braci: „Gdy spotkasz 
się z nim na schodach, kopnij go w tyłek. Może chociaż podczas spadania będzie prosił Bo-
ga o pomoc”. 
- Pewnego razu ktoś opowiadał Ojcu Pio, że jeden profesor z Florencji głosi publicznie, że 
stygmaty są efektem autosugestii i zostały wywołane przez nieustanną medytację Męki 
Pańskiej i wielkie pragnienie współcierpienia. Ojciec Pio pokiwał głową, a potem uśmiechnął 
się i rzekł: „Powiedzcie mu, żeby wyszedł na pole. Potem niech bardzo intensywnie myśli, 
że jest krową. I zobaczymy, czy wyrosną mu od tego rogi”. 

 

 

Boży człowiek… - św. Emmeran (22 września) 
Emmeran (Emmeram) urodził się w Poitiers około 605 r. W wieku 35 lat 
został biskupem rodzinnego miasta. Wkrótce wybrał się na ewangelizację 
odległej Panonii. Teodon IV, władca Bawarii, zatrzymał go jednak w Raty-
zbonie. Jego działalność na tym terenie przyniosła wspaniałe owoce. 
Przerwało ją tragiczne wydarzenie. Oto Uta, córka księcia, uwiedziona zo-
stała przez pewnego hrabicza, a potem, przerażona konsekwencjami, ra-
zem z hrabiczem wszystko wyznała biskupowi. Ten ostatni wziął wtedy 
winę na siebie, za co dosięgła go okrutna mściwość Lautberta, brata Uty. 
Emmeran zginął po wielu męczarniach w dniu 22 września 652 r. Tak 
przynajmniej około roku 772 twierdził jego biograf Aribon, biskup z Frei-
singen. Historycy przypuszczają, że w tym hagiograficznym opowiadaniu 
kryje się jakaś doza prawdy, rozwinięta dla uwypuklenia wielkoduszności 
Świętego. Czczony był dość powszechnie, także w średniowiecznej Pol-
sce, dokąd jego kult dostał się z Czech. Modlitwa. Mój Boże, mój Zbawi-
cielu, pozostań ze mną. Z dala od Ciebie musiałbym zwiędnąć i zginąć. 
Skoro mi się tylko ukazujesz, rozkwitam nowym życiem. Ale jak mogę Cię 
przy sobie zatrzymać? Nie inaczej, jak tylko przez modlitwę. 

Tu es Petrus... 
130. Jan XII (16.XII.955-4.XII.963, zm. 14.V.964)  Zaledwie osiemnastoletni, wstąpił na tron 
papieski 16 grudnia 955. I poprosił niemiecekiego króla Ottona I o pomoc przeciwko wpły-
wom rzymskich rodów arystokratycznych. Otton zagwarantował państwu kościelnemu nie-
zależność i 2 lutego 962 ukoronowany został na cesarza. Następnie na skutek zdrady cesa-
rza na synodzie w Rzymie 6 listopada 963 Jan ze względu na swe liczne przestępstwa zo-
stał skazany i zdetronizowany; wyrok uzasadniono morderstwem, symonią, złamaniem 
przysięgi i nieobyczajnością. Na miejsce Jana wybrano człowieka świeckiego: Leona VIII, 
który jednego dnia otrzymał wszystkie święcenia. Kiedy Otton opuścił Rzym, Jan znowu 
powrócił, Leon zaś zmuszony był uciekać. Z kolei Jan zwołał synod, który uznał synod de-
tronizujący go (963) za nieważny i ekskomunikował Leona. 
Zamyśl się… 
„Wierzyć to znaczy ufać kiedy 
cudów nie ma.”            
                  /ks. Jan Twardowski/ 

Uśmiech… 
Przychodzi policjant do księgarni i pyta: - Czy jest Pan 
Tadeusz? Sprzedawczyni woła na zaplecze:  - Panie Ta-
dziu, przyszli po pana!.. 

Coś dla ducha… 
„O Panu Jezusie w kościele” 

Proboszcz ogłosił z ambony, że za tydzień w niedzielę sam Pan Jezus zjawi się na sumie. 
Ta niezwykła wieść rozeszła się po całej parafii i w dzień Pański ludzie przybyli tłumnie do 
kościoła, aby zobaczyć niezwykłego Gościa. Każdy, nie wyłączając proboszcza, oczekiwał, 
że Jezus wygłosi długie, pouczające i budujące kazanie, ale On – gdy Go ksiądz przedsta-
wił – podniósł się tylko, uśmiechnął i kiwnął ręką na powitanie. Myślano, że pobłogosławi 
rzesze, ale już w czasie komunii udał się do zakrystii. Wielu – szczególnie pleban – chciało 
mu ofiarować posiłek i nocleg, ale On grzecznie podziękował, mówiąc, że na noc woli zo-
stać w kościele. Rano opuścił świątynię, jeszcze zanim kościelny zdążył otworzyć bramę. 
Dopiero teraz okazało się, że ktoś zniszczył ściany w kościele, wypisując, gdzie się dało: 
Czuwajcie! Na każdym miejscu widniała owa zachęta: Czuwajcie, czuwajcie. W pierwszej 
chwili rada parafialna chciała te wszystkie napisy zamalować, ale ksiądz napomknął, że to 
może jest dzieło samego Jezusa, więc zaniechano naprawy szkód. Cała zaś wspólnota za-
częła się zastanawiać, co mogą oznaczać te słowa. I tak rozpoczął się proces wewnętrznej 
odnowy parafii. Dziś nad portalem owego kościoła widnieje wielki, kolorowy neon: Czuwaj-
cie! Bo tak ważnego orędzia Jezusa nie można – jak mówią tamci parafianie – trzymać pod 
korcem.                                                                                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


