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Poniedziałek 22.08 NMP Królowej (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Janinę (3 r. śm.) i Henryka Kurdka i zm. z r. Frankowiczów z int. sióstr z rodzinami  
1830 + Irenę Gola (1 r. śm.) zam. wnuczka z rodziną   
Wtorek 23.08 Dzień Powszedni  
1800 35 r. sakramentu małżeństwa Bogdana i Aliny Węgrzyn o Boże bł. i wstawiennictwo 
MB zam. dzieci  
1830 W 1 r. ślubu Sylwii i Damiana, w 2 r. ślubu Karoliny i Grzegorza, w 3 r. ślubu Małgo-
rzaty i Tomasza z int. rodziców  
Środa 24.08 Św. Bartłomieja Apostoła (święto)    
1800 + Sławomira Brzozę (3 r. śm.) z int. rodziny  
1830 W 40 r. ślubu Anny i Marka o zdrowie i Boże bł. zam. dzieci z rodzinami   
Czwartek 25.08 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. MIRIAM BAOUARDY 
1800  W 5 r. ur Patrycji Madej i w 10 r. ur. Wiktora Madej z int. dziadków i rodziców  
1830 + Stefana Siwka (r. śm.), Mariannę i Władysława Siwek zam. rodzina  
Piątek 26.08 NMP Częstochowskiej (uroczystość)   
1800 + Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, Tadeusza Para-
dowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Helenę i Stanisława Kasprzy-
ków  
1830 W 2 r. ur. Marcela Wierzbickiego o zdrowie i Boże bł. z int. rodziców  
Sobota 27.08 Św. Moniki (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Henryka Kowalskiego (4 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1830 + Mariannę Brzoza (3 r. śm.)  
Niedziela  28.08 XXII Niedziela Zwykła 
800 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię, Józefa Pszczołów 
1000 + Szymona Krzysiek, Dariusza i Marię Bozowskich, i Alberta Krzysiek  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Władysławę, Bolesława Piotrowskich, Jana, Karolinę Zapotocznych i zm. z tych ro-
dzin zam. wnuczka z mężem i dziećmi   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 66, 18-21  
                   Hbr 12, 5-7. 11-13 
Ewangelia: Łk 13, 22-30 
Jezus nauczając szedł przez miasta  
i wsie i odbywał swą podróż do Jerozo-
limy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy 
tylko nieliczni będą zbawieni?». On 
rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez 
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam 
wam, będzie chciało wejść, a nie będą 
mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi 
zamknie, wówczas stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam”; lecz On wam od-
powie: „Nie wiem, skąd jesteście”. 
Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież ja-
daliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: 
„Powiadam wam, nie wiem, skąd jeste-
ście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy do-
puszczający się niesprawiedliwości”. 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba, i wszystkich proroków w królestwie 
Bożym, a siebie samych precz wyrzu-
conych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, 

z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi». 
Kazanie espresso… 
 „>>Puste piekło?<< - to zbiór artykułów na temat teologicznego sporu nadziei zba-
wienia dla wszystkich ludzi. 
Na pytanie, czy tylko nieliczni ludzie będą zbawieni, Jezus odpowiada, że wejście 
prowadzi przez ciasną bramę. 
>>Niedaleko od głównej bramy do raju musi być jakaś dziura w płocie<< - uważa Mi-
rosław R. Kaniecki.” /ks. E. Burzyk/ 
 

Maryjo bądź Królową naszych serc 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 25.08 -  Dzień polskiej żywności  

Modlitwa… 
Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź 
mnie. Maryjo, Matko, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego złego, od 
wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. 

(Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę  
s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego – św. Miriam Baouardy) 



 

A w parafii… 
▪ W dniach 14-16 sierpnia 2016 r. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach przeżywa-
ła Triduum Odpustowe, które rozpoczęło się od wprowadzenia do brzezińskiej świątyni reli-
kwii pierwszego stopnia św. Jacka Odrowąża. Uroczystego wprowadzenia dokonał o. Piotr 
Krysztofiak, dominikanin. Kapsuła z relikwiami pierwszego polskiego dominikanina (potwier-
dzonymi pismem podpisanym jeszcze przez Kard. Karola Wojtyłę) została umieszczona  
w posrebrzanym relikwiarzu ufundowanym przez rodziny z Kowali. Podczas homilii o. Piotr 
zauważył, że św. Jacek cięgle zwraca naszą uwagę na Eucharystię. Na obrazach najczę-
ściej jest przedstawiany trzymając Najświętszy Sakrament oraz figurę Matki Bożej. W ten 
sposób przypomina nam o trudnej sztuce dziękowania Panu Bogu za wszelkie otrzymane 
łaski (eucharistia znaczy dziękczynienie).15 sierpnia na brzezińskie wzgórze przybyło ok. 
2,5 tys osób, by oddać cześć Wniebowziętej Maryi, współpatronce parafii. Uroczysta Suma 
sprawowana była na ołtarzu polowym w pięknej scenerii wieńców, kwiatów i ziół. Ostatni 
dzień świętowania, wtorek zakończył się spotkaniem młodych ze św. Jackiem Odrowążem. 
Podczas „Herbaty z aureolą" przy ognisku wspominano Światowe Dni Młodzieży. Młodzi za-
stanawiali się między innymi co i kto był inspiracją dla setek tysięcy pielgrzymów, którzy 
przybyli do Krakowa. Najwięcej trudności sprawiło ostatnie pytanie: Jak dziś świadczyć  
o Chrystusie? Niech przykład życia św. Jacka zachęca nas do pełnego oddania się Bogu 
oraz głoszenia światu Ewangelii! 
▪ W sobotę zakończyła się Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, w której wzięło udział 8 
osób z naszej parafii. 
▪ W ubiegłym tygodniu nasza parafia otrzymała od o. Szczepana Praśkiewicza, karmelity re-
likwie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus. 
Niech nowi patronowie wypraszają dla nas potrzebne łaski. 
▪ 25 sierpnia przypada wspomnienie św. Miriam Baouardy, zapraszamy na msze świętą  
z błogosławieństwem jej relikwiami.  

Nie sądźcie! 
Niedaleko ciebie żyje kobieta, ma 30 lat albo więcej  i nie została jeszcze mamą. Rodzina  
i znajomi ciągle pytają: dlaczego nie masz dzieci? i szybko dodają: czas najwyższy.  Jej re-
akcja jest trochę inna każdego dnia, ale najczęściej to wymuszony grzeczny uśmiech, na-
pięcie w połączeniu z powściągliwością. Odpowiada: "Nie, jeszcze nie". Czasami pojawi się 
nerwowy grymas twarzy, gesty pokazujące frustrację i zażenowanie. "Nie chcesz chyba 
czekać w nieskończoność? Wiesz, że zegar biologiczny tyka. Zobacz, zaczną się kłopoty, 
gdy w końcu się zdecydujesz…Oby nie było za późno" - uczenie prawi doświadczony ży-
ciem starszy człowiek, zadowolony ze swojej błyskotliwości i słusznych wyborów. Mędrzec 
odchodzi. Kobieta nadal się uśmiecha i kiwa głową, pokazując, że rozumie. Kiedy zostaje 
wreszcie sama, płacze. 
Płacze, bo była w ciąży i poroniła już 4 razy. Płacze, bo zaczęła się starać się o dziecko 
podczas nocy poślubnej… a to było 5 lat temu. Płacze, bo jej mąż był wcześniej w małżeń-
stwie, z którym ma już dzieci. Płacze, bo jej leki są przeciwwskazaniem dla ciąży. Płacze, 
ponieważ  brak dzieci jest powodem kryzysu w jej małżeństwie. Płacze, bo lekarz powie-
dział, że jest zdrowa, ale w głębi duszy wie, że to jej zdrowie stanowi problem. Płacze, bo jej 
mąż obwinia siebie, a ona nie może tego słuchać. Płacze, bo wszystkie jej siostry mają 
dzieci. Płacze, bo jej najlepsza przyjaciółka jest w ciąży. Płacze, bo została zaproszona do 
innej na baby shower. Płacze, bo jej matka wciąż pyta: "Dziewczyno, na co czekasz?". Pła-
cze, bo jej teściowie chcą być dziadkami. Płacze, bo jej sąsiad ma bliźniaki i traktuje je bar-
dzo źle. Płacze, bo jest wspaniałą ciocią. Płacze, bo już wybrała imiona. Płacze, bo ma pu-
sty pokój w swoim domu. Płacze, bo jest pusta przestrzeń w jej ciele. Płacze, bo ma tak wie-
le do zaoferowania. Płacze, bo nie chce świadomie zgodzić się na samotne rodzicielstwo. 
Płacze, bo wie, że jej mężczyzna byłby świetnym tatą. Płacze, bo wie, że byłaby wspaniałą 
matką, ale nie jest.                                                                                               /cz.1/3 c.d.n./ 

 

 

Boży człowiek… - św. Filip Benicjusz(23 sierpnia) 
Benicjusz urodził się 15 sierpnia 1233 r. we Florencji. Ukoń-
czywszy studia filozoficzne i lekarskie, wstąpił w 1254 r. do za-
konu serwitów, gdzie pięć lat później otrzymał święcenia ka-
płańskie. W 1267 r. został generalnym przełożonym. Przyczynił 
się do wzmocnienia i rozszerzenia zakonu, a także jego utrzy-
mania pomimo zakazu soboru lyońskiego (1274). Założył też 
żeńską gałąź zakonu - zgromadzenie sióstr serwitek. Wiele po-
dróżował jako kaznodzieja i wizytator swego zakonu. Zjeździł 
Italię, był we Francji i Niemczech. W 1271 r. wysunięto jego 
kandydaturę na stolicę Piotrową. Zmarł 23 sierpnia 1285 r.  
w Todi (Umbria). Jego życie, pełne uczynków miłości okazywa-
nej zwłaszcza biednym i chorym, znamy dobrze dzięki pismom 
Piotra z Todi, jego następcy na urzędzie generalskim. Mimo to 
beatyfikowano go dopiero w roku 1516, a kanonizowano w 1671 
r. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez wstawiennictwo św. Fi-

lipa prosimy Cię o dar pokornego przyjmowania tego, co przynosi nam życie. Amen. 

Tu es Petrus... 
200.  Innocenty III (8.I.1198-16.VII.1216) Innocenty III (1160-1216), papieżem został obra-
ny w 1198 r., był kontynuatorem polityki Grzegorza VII i rzecznikiem uniwersalizmu papie-
skiego wyrażającego się dążeniem do odnowy Kościoła. Zmierzał do umocnienia hierar-
chicznej organizacji Kościoła i jego zwierzchności nad władzą świecką. Zwalczał katarów  
i albigensów, był realizatorem krucjaty przeciwko albigensom (1209). Zwołał Sobór Po-
wszechny w 1215 r. zwany IV Laterańskim, który był największym zgromadzeniem kościel-
nym w średniowieczu. Papież zamierzał za pomocą soboru nadać impuls powszechnej re-
formie Kościoła, wzmocnić wiarę i obyczaje, jak również zapewnić pokój. Na nowo sformu-
łowano naukę Kościoła o sakramentach, podkreślono wagę głoszenia wiary i pracy duszpa-
sterskiej biskupów, orzekając zarazem, że odtąd obowiązkiem wiernych jest przystępowanie 
do spowiedzi i komunii św. w okresie wielkanocnym. Po soborze Innocenty wszelkimi siłami 
starał się o taktyczne wprowadzenie jego uchwał w życie. Dzięki wydanemu zbiorowi dekre-
taliów, stworzył podstawy prawa procesowego inkwizycji. Popierał ruch mendykantów, za-
twierdzając zakon franciszkanów. Ingerował w spór o tron cesarski, doprowadzając do wy-
boru Fryderyka II (1112), który zobowiązał się do ochrony papieża potwierdzając tym sa-
mym istnienie Państwa Kościelnego.  
Zamyśl się… 
„Żadne kazanie nie jest 
bardziej skuteczne od 
dobrego przykładu.” 
              /Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech… 
W szpitalu dla psychicznie chorych lekarz robiący obchód spo-
strzega jednego z pacjentów z wędka zanurzoną w balii. - No  
i co - pyta - dużo pan już rybek złowił? - Zwariował pan, panie 
doktorze, w balii? 

Coś dla ducha… 
„O Elżbiecie i trędowatym” 

Pewna legenda opowiada, jak to św. Elżbieta z Turyngii w czasie kilkudniowej nieobecności 
męża przyjęła w książęce progi jakiegoś młodzieńca wygnanego z domu. Ów młodzian cho-
rował na trąd i całe jego ciało pokryte było zaropiałymi wrzodami. Elżbieta wykąpała go, po-
smarowała ziołowymi maściami i położyła do małżeńskiego łoża. Książę Ludwik wrócił aku-
rat wcześniej z wyprawy. Jego matka zaraz doniosła mu o wyczynach jego małżonki i za-
prowadziła go do sypialni. Ludwik podszedł szybko do łóżka i zerwał nakrycie. I oto, zamiast 
kawalera, ujrzał Ukrzyżowanego. Stanął jak wryty, a po chwili zwrócił się do Elżbiety, która 
właśnie zjawiła się w alkierzu: - Moja droga, takich gości możesz mi często układać do łóż-
ka. I nie pozwól, aby ktokolwiek przeszkadzał ci w wypełnieniu uczynków miłosierdzia.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


