
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.08  Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Mirosława Cerazego, Genowefę i Henryka Ślusarczyków zam. rodzina 
1830 + Sabinę Wnuk z int. rodz. Królów z dziećmi z Żarczyc   
Wtorek 30.08 Dzień Powszedni  
1800 + Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczak zam. syn z 
żoną  
1830 + Tadeusza Tkacza (12 r. śm.) i siostrę Sabinę Wnuk zam. Elżbieta   
Środa 31.08 Dzień Powszedni   
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś i zm. z rodziny  
1830 W int. rodziny do Trójcy Przenajświętszej o Boże bł.   
Czwartek 01.09 Bł. Bronisławy, (wsp. obowiązkowe), Relikwie Bł. Bronisławy 
800 msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 
1800 1) + Kazimierę, Józefa, Władysławę, Stanisława Tworek, Witolda, Zdzisława, Ulę 
Woźniak 
         2) + Marię, Wojciecha Domagałów, Anielę, Stanisława Wieczorków zam. rodzina   
1830  + ks. Henryka Gajek i zm. z rodziny   
Piątek 02.09 Dzień Powszedni  
700 + Stefana, Stefanię Korban, Stanisława Stachurę z int. Korbanów  
1800 + Stefana Domińczaka i Henryka Radek  
Sobota 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800  1) + Józefę i Stanisława Misior  
         2) + Edwarda Kołka, Franciszka, Józefa Kasperków  
1900 + Bogdana i Tadeusza Słowińskich z int. Rabiejów 
Niedziela  04.09 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Genowefę, Jana Maj, Annę i Stanisława Krawczyk, Andrzeja Boś i zm. z rodziny Bo-
siów, Majów i Krawczyków   
1000 + Kazimierę Szałas (30 r. śm) i Stefana Szałasa 
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Wacława Puchałę (r. śm.)  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 3, 17-18. 20. 28-29 
                   Hbr 12, 18-19. 22-24a   
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewne-
go przywódcy faryzeuszów, aby  
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzi-
li. I opowiedział zaproszonym przypo-
wieść, gdy zauważył, jak sobie wybie-
rali pierwsze miejsca. Tak mówił do 
nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, 
nie zajmuj pierwszego miejsca; by 
czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie 
był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił,  
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i mu-
siałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszo-
ny, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”;  
i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, będzie wywyższony».  
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: 
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 

braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miał-
byś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewi-
domych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 
Kazanie espresso… 
„Sadzając gości przy stole, gospodarze powinni czuwać, by nikt nie był urażony; uwzględnić 
wiek, sprawowane funkcje czy stopień zażyłości. 
Jezus krytykuje faryzeuszy wybierających najlepsze miejsca przy stole, do których z powo-
du ich pozycji społecznej zapewne mieli prawo. 
Ojciec Jan Góra tak scharakteryzował dominikanina Walentego Potworowskiego: >>Sza-
nował ludzi. Żył skromnie. Zadowalał się minimum.<<.”                                     /ks. E. Burzyk 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Bł. Bronisławo, która prowadziłaś życie zawsze zgodne z wolą Bożą i przepisami naszej 
św. wiary i dla tym doskonalszego służenia Bogu, wyrzekłaś się związków łączących Cię 
ze światem, wzgardziłaś rozkoszami doczesnymi, a po trudach pracy szukałaś ochłody  
w modlitwie i rozmyślaniu Męki Pańskiej, uproś nam u Pana Boga łaski do postępowania 
drogą cnoty, byśmy kiedyś doszli tam, gdzie Ty już szczęścia wiecznego zażywasz. 
Amen. 
 

Extra… 
× 31.08 -  Dzień Solidarności i Wolności 
× 01.09 -  Dzień Weterana 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy do udziału w 3. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września. Wyjście o godz. 5.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ 1 września przypada wspomnienie liturgiczne bł. Bronisławy, polskiej norbertanki, dziewicy 
i błogosławionej Kościoła rzymskokatolickiego. Zapraszamy tego dnia na msze z błogosła-
wieństwem jej relikwiami. 
▪ W czwartek rozpoczyna się rok szkolny. Zapraszamy wszystkich uczniów na spowiedź  
w środę od godz. 17.00, a w czwartek 1 września na mszę św. o godz. 8.00. 
▪ Za tydzień w niedzielę 4 września w Rzymie odbędzie się kanonizacja Matki Teresy z Kal-
kuty, założycielki Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Tydzień później 11 września o godz. 
12.00 odbędzie się wprowadzenie jej relikwii. Nowennę przed ta uroczystością rozpoczyna-
my w piątek 2 września. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 

Nowenna do Matki Teresy z Kalkuty 
Błogosławiona Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa 
tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu się całko-
wicie, niczego Mu nie odmawiając. Będąc zjednoczona  
z Niepokalanym Sercem Maryi i zaakceptowałaś Jego po-
wołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie mi-
łości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbied-
niejszych z biednych. Z gorliwą ufnością i pełnym odda-
niem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości 
płynącej z całkowitego przynależenia do Niego. Ty byłaś 
tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowa-
nym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął po-
dzielić się z Tobą agonią swego serca. Błogosławiona Te-

reso, Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na 
ziemi. Módl się za nas, abyśmy także pragnęli zaspakajać płonące pragnienie Jezusa, gor-
liwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu całym sercem w na-
szych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen. 

Nie sądźcie! 
Gdzie indziej żyje inna kobieta: 34 lata, pięcioro dzieci. Ludzie mówią do niej: "Pięcioro? 
Dobry Boże, mam nadzieję, że już skończyliście". A potem śmieją się z wyższością, ponie-
waż wydaje im się to zabawne. Kobieta śmieje się też, ale nie na serio, to raczej śmiech - 
tarcza. Szybko zmienia temat, wie, że szacunku nie da się wymusić. Gdy zostaje sama, pła-
cze. Płacze, bo jest w ciąży z szóstym i czuje się pod presją, by ukrywać radość. Bo jak to 
możliwe cieszyć się "kolejnym kłopotem"? Płacze, bo zawsze chciała mieć dużą rodzinę  
i nie rozumie, dlaczego ludziom to przeszkadza. Płacze, bo nie ma rodzeństwa i czuła się 
głęboko samotna jako dziecko. Płacze, bo jej babcia miała 12stkę, a ona zawsze tak bardzo 
chciała być do niej podobna. Płacze, bo nie może sobie wyobrazić życia bez swoich dzieci, 
ale ludzie traktują je jakby były karą. Płacze, bo nie chce litości nad sobą. Płacze, bo ludzie 
zakładają, to nie jest to, czego chciała. Płacze, bo zakładają, że jest po prostu nieodpowie-
dzialna. Płacze, ponieważ myślą, że nie ma prawa głosu. Płacze, bo czuje się niezrozumia-
na. Płacze, bo jest umęczona obroną swoich osobistych wyborów. Płacze, bo ona i jej mąż 
są w stanie bez kłopotu utrzymać rodzinę, ale to nie ma to znaczenia. Płacze, bo jest zmę-
czona "śmiesznymi" komentarzami. Płacze, bo ona zajmuje się swoimi sprawami. Płacze, 
bo chciałaby, by inni zajęli się swoimi. Płacze, bo czasami wątpi się i zastanawia się, czy 
powinna przestać dwójkę dzieci temu. Płacze, bo inni są prędcy w krytyce i powolni we 
wsparciu. Płacze, bo ma dość kontrolowania jej przez otoczenie. Płacze, bo jej życie nie jest 
na pokaz. Płacze, bo tak wielu ludzi wydaje opinie na temat jej życia prywatnego. Płacze, bo 
wszystko, czego by chciała, to żyć w spokoju.                                                     /cz.2/3 c.d.n./ 

 

 

Boży człowiek… - św. Junipero Serra (30 sierpnia) 
Michał Józef Serra urodził się 24 listopada 1713 r. w Pe-
tra, na Majorce. Studia odbył w Palmie i tam też zdobył 
doktorat z teologii. W 1736 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie. Był następnie kaznodzieją i spowiednikiem. Przez 
trzy lata wykładał filozofię, po czym powołano go na uni-
wersytet Rajmunda Lulla, gdzie w latach 1744-1749 wy-
kładał teologię. W 1748 r. poczuł się powołany do pracy 
misyjnej. Rok później znajdował się już w Veracruz,  
w Meksyku. Pieszo dotarł stamtąd do miasta Meksyk, na-
stępnie wyruszył do Sierra Gorda, bo chciał pracować 
wśród Indian. Niebawem zaczął głosić kazania w miej-
scowym narzeczu i przystąpił do budowy kościoła. Gdy  
w roku 1767 jezuitów wydalono z Kalifornii, prowadzone 
przez nich misje powierzono franciszkanom. Mianowany 
ich przełożonym, Junipero ruszył z czternastoma towa-
rzyszami do Dolnej Kalifornii. Mimo sześćdziesięciu lat 
życia, Junipero pieszo przemierzał długie trasy i wizyto-
wał zakładane przez siebie placówki misyjne. Od 1775 r. 
osobiście pilnował odbudowy misji w San Diego. Potem 

założył jeszcze San Francisco, San Juan Capistrano i Santa Clara. Nieco wcześniej otrzy-
mał przywilej udzielania bierzmowania. Dzięki temu z jego rąk otrzymało ten sakrament kilka 
tysięcy wiernych. Zmarł 28 sierpnia 1784 r. niedaleko Monterrey. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo św. Juniperro prosimy o odwagę w głoszeniu Twego miłosierdzia światu. 

Tu es Petrus... 
201. Honoriusz III (18.VII.1216-18.III.1227) Cencio Savelli, 1150-1227. Natychmiast po wy-
borze zażądał od Fryderyka II aby podjął wyprawę krzyżową uchwaloną przez IV Sobór La-
terański w roku 1215, jedna wyprawa nie powiodła się. Honoriusz zatwierdził zakony fran-
ciszkanów, dominikanów i karmelitów.   
202. Grzegorz IX (19.III.1227-22.VII) Hugo z Segni, 1170-1241, bratanek Innocentego III, 
od 1206 biskup Ostii. Był silną osobowością i świadomym bojownikiem o prawa Kościoła. 
Łączyła go bliska przyjaźń ze św. Franciszkiem z Asyżu, którego kanonizował w dwa lata po 
śmierci, jak również św. Antoniego Padewskiego oraz św. Dominika. Ujednolicił prawo ko-
ścielne, które obowiązywało aż do 1918 roku. Wdał się w spór z cesarzem Fryderykiem II. 
W czasie jego pontyfikatu krzyżowcy opanowali Jerozolimę. 
203. Celestyn IV (25.X-10.XI.1241) Gaufrid Castiglione, bratanek Urbana III, wybrany pod 
presją konfliktu z cesarzem Fryderykiem II. Zmarł jednak już siedemnastego dnia po wybo-
rze, jeszcze przed przyjęciem święceń biskupich. 
Zamyśl się… 
„Wchodzę w wiek podeszły i się 
temu nie opieram. Nie chce być 
winem kwaśnym, tylko dojrza-
łym.”             /papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
Powracającego późnym wieczorem do domu męża wita 
żona z wałkiem. - Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę! - 
To nie szminka, to krew. Potrącił mnie samochód. - No... 
masz szczęście. 

Coś dla ducha… 
„O cudach Kościoła Zachodniego” 

Ktoś, trochę złośliwie, zestawił sześć cudów Kościoła na Zachodzie. Oto one: 1) Wszyscy 
płacą podatek na Kościół, ale nikt do niego nie chodzi. 2) Nikt do kościoła nie chodzi, ale 
każdy do niego należy. 3) Każdy należy do Kościoła, ale nikt nie zna Jezusa. 4) Nikt nie zna 
Jezusa, ale wszyscy mają kościelny pogrzeb. 5) Wszyscy są pochowani po kościelnemu, 
ale nikt nie idzie do nieba. 6) Nikt nie idzie do nieba, ale wszyscy płacą podatek kościelny.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


