
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefanię Zychowicz i zm. z rodz. Zychowiczów, Zdzisława Wojtasia, Bronisławę 
Pędzik, Jana i Anielę Kowalską     
       2)  Michała, Stefanię, Potok, i zm. z rodz. Potoków  
1830 1) + Józefa, Stanisławę, Władysława Stachurów, Janinę Malicką, Marię Pobocha z int. 
Krystyny Malek 
        2) + Juliana Śmietanę zam. uczestnicy pogrzebu  
Wtorek 06.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Franciszkę i Władysława Wierzbickich zam. syn  
        2) + Zofię, Włądysława Kaletów, Henryka Kowalskiego  
1830 1) + Antoniego, Józefę, Mariana, Stanisława i Edwarda Kruk 
        2) + Mariannę, Jana Woźniaków, Henryka Materka i zm. z rodz. Woźniaków z int. 
Stanisławy  
Środa 07.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + Jolantę, Król i zm. z rodz. Gadowskich i Królów  
        2) + Grażynę Krzysztofek zam. Kowalanki  
1830  1) W 18 r. ur. Damiana Wosia z int. babci  
          2) + Antoninę, Tadeusza i Wiesława Burasów i zmarłych księży którzy pracowali w 
parafii Brzeziny 
Czwartek 08.09 Narodzenie NMP (święto)  
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Edwarda, Władysława, Reginę Kasper-
ków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza z int. rodziny   
1830  + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków, Stefanię i Wincentego Szałasów, Ge-
nowefę i Tadeusza Januszków  
Piątek 09.09 Bł. Anieli Salawy, dziewicy - RELIKWIE BŁ. ANIELI  
1800 1) + Andrzeja Kubickiego, Antoninę i Edmunda Wykrotów, Mariannę i Romana Ku-
bickich      
        2) + Janinę, Piotra, Sławomira, Józefę Pędzik  
1830 1) O zdrowie i Boże bł. dla Katarzyny i Michała w 5 r. ślubu oraz dla Filipka w 4 r. 
urodzin     
        2) Bronisławę Sobczyk zam. wnuczki  
Sobota 10.09 Dzień Powszedni   
1800  1) + Katarzynę, Romana Kruków i zm. z rodz. Kruków i Węgrzynów z int. rodziny  
         2) + Józefa Linka zm. z rodz. Linków i Zielińskich zam. rodzina 
1830 1) + Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzika i zm. z rodz. 
Mazurów  
         2) + Eugeniusza Skarbka od uczestników pogrzebu    
Niedziela  11.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława, Jana Pobochę 
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Chrzest: Mateusz Znój   
1600 + Tadeusza Kowalskiego i zm. z rodz. Kowalskich, Malców  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 9, 13-18b / Flm 9b-10. 12-17 
Ewangelia: Łk 14, 25-33 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 
się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego oj-
ca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto i siebie samego, nie może być mo-
im uczniem.  Kto nie nosi swego krzyża,  
a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem.  Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Ina-
czej, gdyby założył fundament, a nie zdo-
łałby wykończyć, wszyscy patrząc na to 
zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek za-
czął budować, a nie zdołał wykończyć”.  
Albo który król, mając wyruszyć, aby sto-
czyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć ty-
sięcy ludzi może stawić czoło temu, który 
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o wa-
runki pokoju.  Tak więc nikt z was, kto nie 

wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem». 
Kazanie espresso… 
„Tales z Miletu wpatrzony w gwiazdy, zatopiony w myślach, wpadł do studni. Usłyszał wtedy 
chichot swej służącej - śmiała się z filozofa, który szuka dróg na niebie, a nie potrafi stąpać 
po ziemi.  
Bywa też odwrotnie, że człowiek doskonale radzi sobie w sprawach doczesnych, natomiast 
w sferze religijnej zachowuje się nieracjonalnie. Jezus zachęca do myślenia także o życiu 
wiecznym.  
W filmie >>Lekcja przetrwania<< erudyta odznaczający się bardzo dobrą pamięcią, podzi-
wiany za wiedzę, przyznaje: >>zapamiętuję różne fakty, ale wykorzystanie wiedzy to zupeł-
nie inna sprawa<<.”                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 
 

Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w Rzymie odbędzie się kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty, założycielki Zgromadze-
nia Misjonarek Miłości. Tydzień później 11 września o godz. 12.00 ks. dr Jarosław Czerkaw-
ski dokona wprowadzenia jej relikwii. Nowennę przed ta uroczystością rozpoczynamy w pią-
tek 2 września. Jutro natomiast przypada liturgiczne wspomnienie już świętej Matki Teresy. 
▪ W sobotę 27 sierpnia z naszej parafii udała się pielgrzymka autokarowa do Krakowa. 
Wzięło w niej udział ponad 50 osób. O godz. 8.00 została odpra-
wiona msza święta w Katedrze Wawelskiej w intencji parafian 
oraz w podziękowaniu za Światowe Dni Młodzieży. Podczas niej 
ks. prałat Zdzisław Sochacki przekazał relikwie pierwszego stop-
nia św. Jadwigi Królowej. Po eucharystii pielgrzymi zwiedzili  
z przewodnikami katedrę, groby królewskie oraz muzeum. Na-
stępnie udali się do kościoła i muzeum sióstr sercanek. Nawie-
dzili tam relikwie św. Józefa Pelczara i bł. Klary Szczęsnej. 
Ostatnim punktem programu było nawiedzenie Bazyliki Grobu 
Bożego  
w Miechowie. Święta Jadwigo Królowo módl się za nami! 
▪ 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. 
▪ W piątek 9 września przypada wspomnienie bł. Anieli Salawy. 
Zapraszamy na msze święte z błogosławieństwem jej relikwiami. 
Extra… 
× 08.09 -  Dzień Dobrej Wiadomości   
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Pocieszając tych, którzy cierpią, będziemy w stanie zbudować lepszy świat.” 

  /papież Franciszek/ 
Tajemnice różańcowe na wrzesień 

Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia 
w centrum osobę ludzką. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo 
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej. 

Nie sądźcie! 
Jest też taka kobieta: 40 lat, jedno dziecko.  Ludzie mówią do niej: "Tylko jedno? Nigdy nie 
chciałaś więcej?". "Jestem zadowolona z mojego jednego"- mówi spokojnie. Przećwiczyła tę 
odpowiedź więcej razy niż potrafi zliczyć. Więc mówi dość wiarygodnie. Nikt nigdy nie podej-
rzewa, że gdy zostaje sama, płacze. 
Płacze, bo jej jedyna ciąża to cud. Płacze, bo jej syn wciąż prosi o brata lub siostrę. Płacze, 
bo zawsze chciała co najmniej troje. Płacze, bo jej druga ciąża musiała zostać rozwiązana, 
by ratować jej życie. Płacze, bo jej lekarz mówi, że kolejna ciąża byłaby "wysokiego ryzyka". 
Płacze, bo walczy o zdrowie swojego jedynaka. Płacze, bo czasem jedno to więcej niż dwo-
je. Płacze, bo jej mąż nawet nie dopuszcza myśli o kolejnym. Płacze, bo jej mąż zmarł,  
a ona nie wyobraża sobie mieć dziecka z innym. Płacze, bo jej rodzina myśli, że jedno wy-
starczy. Płacze, bo sprawy zawodowe sprawiają, że nie może odejść z pracy. Płacze, bo 
czuje się egoistką. Płacze, bo jej depresja poporodowa było tak głęboka, że boi się kolejnej. 
Płacze, bo nie wyobraża sobie, by przeżywać to ponownie. Czuje się za słaba. Boi się. Pła-
cze, bo ma problemy z swoim organizmem i ciąża tylko pogorszyłaby jej stan. Płacze, bo 
wciąż walczy z bulimią. Płacze, bo chce kolejnego dziecka, ale nie może mieć. 
Te kobiety są wszędzie. Żyją obok nas i codziennie cierpią, mierząc się z zadawanymi im 
pytaniami i nieprzemyślanymi komentarzami. To nasze sąsiadki, przyjaciółki, siostry, kole-
żanki z pracy, kuzynki. Nie potrzebują rad lub opinii. Uszanujmy to.                   /cz.3/3 c.d.n./ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Piotr Bonhomme (9 września) 
Piotr urodził się 4 lipca 1803 r. w Gramat we Francji, w rodzi-
nie rzemieślniczej. Po maturze w 1824 r. postanowił wstąpić 
do seminarium duchownego w Cahors. 23 grudnia 1827 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Został skierowany do dwóch 
parafii w swej rodzinnej miejscowości, gdzie poświęcił się 
przede wszystkim pracy z dziećmi i młodzieżą. W 1828 r. ks. 
Piotr otworzył kolegium męskie w Gramat, a rok później -  
w Prayssac. W parafiach organizował dla dziewcząt grupy re-
ligijne pod nazwą "Dzieci Maryi". Gdy został proboszczem, 
jeszcze lepiej poznał ubóstwo swoich parafian i uświadomił 
sobie nikłość środków, którymi Kościół mógł im służyć. Nie 
mogąc liczyć na wsparcie z zewnątrz, zwrócił się do swych 
wychowanków i za ich pośrednictwem docierał z pomocą do 
najuboższych. Postanowił również otworzyć przy parafii ho-
spicjum prowadzone przez zakonnice. Nie znalazł jednak 
żadnego zgromadzenia zakonnego gotowego zaangażować 

się w to dzieło. Zwrócił się więc do wychowanek "Dzieci Maryi". Z pierwszej grupy dziew-
cząt, które podjęły się pracy w hospicjum, zrodziło się z czasem Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej z Kalwarii. W 1836 r. odkrył w sobie powołanie zakonne i zapragnął wstąpić do kar-
melitów. Nie uzyskał jednak zgody biskupa i posłuszny jego woli, poświęcił się głoszeniu re-
kolekcji i misji ludowych z grupą diecezjalnych misjonarzy. W 1848 r. stracił głos i od tej pory 
poświęcił się duchowej opiece nad założonym przez siebie zgromadzeniem. Postępująca 
choroba krtani coraz bardziej izolowała go od świata, a zarazem uwrażliwiała na problemy 
głuchoniemych. W 1854 r. otworzył dla nich szkołę w Mayrinhac-Lentour, a dwa lata później 
powstał ośrodek dla głuchoniemych w Paryżu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Mat-
ki Bożej z Kalwarii. Piotr Bonhomme zmarł w opinii świętości w wieku 58 lat w dniu 9 wrze-
śnia 1861 r. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Piotra otwieraj nasze oczy, serca  
i ręce na potrzeby chorych i cierpiących. 
Tu es Petrus... 
204. Innocenty IV (25.VI.1243-7.XII.1245) Sinibalda Fieschi, wybrany został po dwuletniej 
sedewakancji, zaakceptowany przez cesarza Fryderyka II, wkrótce usiłował zapewnić sobie 
nieazleżność. Na skutek konfliktu z cesarzem Innocenty udał się przez Genuę do Lyonu, 
skąd kierował Kościołem aż do śmierci Fryderyka. W r. 1244 zwołał XIII Sobór Powszechny 
w Lyonie (28.VI-17.VII) w sprawie cesarza Fryderyka II. W r. 1254 wydał list do legata Eu-
desa z Chateauroux, bpa Tusculum. Za jego pontyfikatu w r. 1244 krzyżowcy utracili Jerozo-
limę. Innocenty nakłonił króla Francji, Ludwika IX Świętego, do wyprawy krzyżowej (1248), 
która jednak zakończyła się niepowodzeniem. 
Zamyśl się… 
„Najpiękniejsze, co jest na świecie, to 
pogodne oblicze.”            /A. Einstein/ 

Uśmiech… 
- Co to jest zielone i je myszy? - Żaba sierota uczo-
na przez kota! 

Coś dla ducha… 
„Być sobą” 

Być sobą! Pisarz Igino Giordani („Maryja wzorem doskonałym”) tak ujmuje społeczną sytua-
cję Maryi: „Poza Nazaretem mało kto Ją znał, a w Nazarecie mało kto o Niej mówił. Dni 
spowijało milczenie, lecz zwykle nie mówi się o tym, kto żyje w pracy, w spełnieniu obowiąz-
ku. Gazety obfitują w kroniki działalności niszczycieli i „killers”, ludzi, którzy gwałcą prawa 
wstydu, porządku i wolności. W kronikach mają o wiele więcej miejsca gwiazdy filmowe  
i demagogiczne, ludzie anormalni i kryminaliści - niż miliony matek, sióstr i misjonarzy, po-
korna masa, z której  żyje społeczeństwo. Maryja jest wzorem tego życia pełnego, realnego, 
wolnego od kadzideł.                                                                      /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


