
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 12.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Zofię i Stanisława Malickich (20 r. śm.)  
        2) + Grażynę Krzysztofek zam. rodz. Gołębiów i Gziutów  
1830 1) + Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda Para-
dowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego  
        2) + Mariannę, Antoniego, Władysława Materków i Janinę Zioło   
Wtorek 13.09 Św. Jana Chryzostoma, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Mariannę (r. śm.), Jana, Stefana Domagałów 
        2) + Bronisławę Sobczyk zam. Zofia z Kielc z synem Tomaszem  
2000 1) + Cecylię i Henryka Kmiecików 
        2) + Mariannę Kurtek zam. od uczestników pogrzebu   
Środa 14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)   
1800 1) + Adriana Zawadzkiego zm. z rodziny Chałatów, Polaków, Zegadłów zam. rodzina 
        2) + Mariannę i Henryka Metryków z int. córki z rodziną  
1830 1) + Piotr Zawadzkiego zam. chrześnica Anna   
        2) + Janinę, Franciszka, Henryka Kurygów i Stanisława Metrykę  
Czwartek 15.09 NMP Bolesnej (wsp. obowiązkowe) 
1800 1) + Magdalenę,, Jana Kowalskich zam. córka  
        2) + Genowefę, Henryka Ślusarczyków, Mirosława Cerazego zam. rodzina   
1830  1) + Piotra Zawadzkiego zam. chrześnica Zuzanna z rodziną  
         2) + Mariannę, Stanisława, Katarzynę i Wincentego Sołtysów  
Piątek 16.09 Św. Kornelisza, papieża i Cypriana, biskupa, męczenników (wsp. obow.)  
1800 1) + Stanisława, Antoniego, Stanisława, Marię, Antoninę, Mariana i Wiesława Bara-
nów z int. Baranowskiej  
        2) + Janinę i Kazimierza Migasów, Mariannę i Andrzeja Kubickich  
1900 1)  Józefa i Mariannę Woźniaków i Helenę, Korba 
        2) w 20 rocznicę zawarcia związku małżeństwa Moniki i Dariusza o Boże błogosł. 
Sobota 17.09 Dzień Powszedni  
1600 ślub Klimczak Piotr i Wierzbicka Ewelina  
1800 1) + Józefa, Jana, Mariannę, Franciszka, Julię Woźniak i Henryka Materka zam. 
Woźniakowie  
         2) W 18 rocz. urodzin Damiana Wosia o Boże błogosł. na dalsze lata życia zam. ro-
dzice i rodzina 
1830 + Mariana Malickiego (10 r. śm.) zam. córka Ewa z rodziną  
Niedziela  18.09 XXV Niedziela Zwykła 
800 + Stefanię (r. śm.), Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów  
1000 + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego z int. ro-
dziny. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Wj 32, 7-11. 13-14 
                    1 Tm 1, 12-17 
Ewangelia:  Łk 15, 1-32 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy  
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, 
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zo-
stawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pusty-
ni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy 
ją znajdzie, bierze z radością na ramiona  
i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów 
i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie radość z jedne-
go grzesznika, który się nawraca, niż z dzie-
więćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, któ-
rzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś 

kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata 
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki  
i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam 
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca». 
Kazanie espresso… 
„Mark Twain wysłał do dziesięciu swych przyjaciół telegramy o identycznej treści: >>Uciekaj 
natychmiast. Wszystko się wydało<<. Wszyscy opuścili miasto bez zastanowienia. 
Faryzeusze i uczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi, że utrzymuje kontakty z celnikami  
i grzesznikami, jednak to właśnie oni, nie grzesznicy, byli przez Jezusa krytykowani. 
Ojciec Joachim Badeni wyznał, że często kiedy spowiadał, odnosił wrażenie, iż penitent jest 
lepszy od niego, bo on w sytuacji niejednego grzesznika postąpiłby o wiele gorzej.”  

/ks. E. Burzyk/ 
„Jeśli kiedykolwiek będę Świętą,  

na pewno będę Świętą od «ciemności».  
Będę ciągle nieobecna w Niebie  

aby zapalić światło tym, którzy są w ciemności na ziemi”. 
Święta Matka Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyła się w Rzymie kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty. Dziś o 12.00 
relikwie nowej świętej zostaną wprowadzone do naszego kościoła. Dokona tego ks. dr Jaro-
sław Czerkawski. Zachęcamy do zapoznania się z żywotem św. Matki Teresy i do modlitwy 
przez jej wstawiennictwo. 
▪ 4 września reprezentant naszej parafii odebrał w Rzymie od Sióstr Nazaretanek relikwie 
pierwszego stopnia 11 błogosławionych męczenniczek z Nowogródka: S. Stella, S. Imelda, 
S. Rajmunda, S. Daniela, S. Kanuta, S. Sergia, S. Gwidona, S. Felicyta, S. Heliodora, S. 
Kanizja, S. Boromea. Zostały rozstrzelane 1 sierpnia 1943 roku przez hitlerowców. Niech 
nowe patronki modlą się za nami! 
▪ 8 września 55 osób udało się na III Pieszą Pielgrzymkę z Brzezin do Piotrkowic „Na uro-
dziny Matki Bożej”. Grupie przewodniczył ks. Józef Knap. Bóg zapłać wszystkim pielgrzy-
mom oraz osobom, które pomogły w organizacji. 
▪ We wtorek 13 września odbędzie się kolejne nabożeństwo fatimskie, dzień później 14 
września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a 16 września Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego. 

Sprostowanie 
Szanowni Państwo do naszego Pisma wkradł się pewien błąd dotyczący numeracji Papieży. 
Polegał on na tym, że w przeszłości urząd papieża pełnili zarówno papieże jak i antypapie-
że. Z tym, że wśród antypapieży byli, Ci którzy są nieuznani przez kościół i Ci którzy są 
uznani przez kościół. I prowadząc numeracje uwzględnialiśmy antypapieży uznanych przez 
kościół. Niestety dowiedzieliśmy się, że jest to błąd, ponieważ mimo, że byli uznani przez 
kościół nie są zaliczani do oficjalnego spisu papieży. Od dzisiaj już w rubryce jest odpo-
wiedni numer papieża zgodnie ze spisem Rzymskim. Jeszcze raz przepraszamy w ramach 
rekompensaty w rubryce „Z Watykańskiej Ziemi” przygotujemy dla państwa kilka ciekawo-
stek i sekretów watykańskich z przeszłości. Zapraszamy do lektury kolejnych numerów. 
Extra… 
× 12.09 - Dzień Programisty 
× 15.09 - Międzynarodowy Dzień Demokracji 
× 16.09 - Dzień Bluesa 
W poszukiwaniu... 
Do historii kobiet z poprzednich rubryk dorzućmy jeszcze jedną. Gwiazda muzyki i aktorka, 
znana na całym świecie. Gra wielkie koncerty i tworzy wielkie show. Podczas swoich wystę-
pów ubiera stroje może nie tyle kontrowersyjne ale na pewno „mocne” i oryginalne. Nazy-
wana przez media skandalistką Jej piosenki są a nie ważne jakie każdy ma inny gust mu-
zyczny. Zastanawia mnie tylko jakie cechy przypisali by jej ludzie? Jakie cechy byśmy przy-
pisali jej my Katolicy? I w tej historii nie było by nic specjalnego gdyby nie jedno zdjęcie któ-
re upubliczniła i obiegło cały świat. Może nie z takim rozgłosem jak jej plakaty ale jednak 
świat zobaczył coś co przez dłuższy czas trzymała dla siebie, swoją drugą (a może jedyną, 
prawdziwą) twarz. Ta fotografia to zdjęcie z księdzem pod którym dała komentarz: „Dziękuję 
ojcu Duffellowi za - jak zawsze - piękną homilię oraz wspólny lunch w restauracji. Dziś bar-
dzo poruszyło mnie to, gdy powiedziałeś, że "Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, 
ale pokarmem, który daje nam Bóg". Ktoś kiedyś powiedział święci to nie Ci którzy nie grze-
szyli ale Ci którzy z grzechów powstają. Czyż nie tak było ze Św. Pawłem – mordercą na-
stępnie „wielkim” misjonarzem, a Ignacy Loyola – rozpustnik, awanturnik, kochający bogac-
two, potem założyciel i przełożony zakonu z którego pochodzi obecny papież. A Św. Mikołaj 
i jego dzieła pomocy, oj gdyby tak któryś kapłan dziś powtórzył jego zachowanie podejrze-
wam, że wywołał by skandal na miarę co najmniej kraju i byłby ciemną gwiazdą mediów.  
A może właśnie tego nam brakuje – poszukiwania Boga. Jak pokazuje historia świętych, nie 
ma takiego grzechu, takiej sytuacji życiowej z której Bóg nie mógłby nas poprowadzić do 
bram raju, tylko czy my o tym jeszcze pamiętamy?                                                            /KK/  

 

 

Boży człowiek… - bł. Maria od Jezusa (12 września) 
Maria urodziła się 28 sierpnia 1560 r. w Tartanedo 
pod Guadalajarą, w Meksyku. W 1577 r. wstąpiła  
w Toledo do karmelitanek bosych. Trzykrotnie obie-
rano ją przeoryszą, a przez dwadzieścia jeden lat 
była mistrzynią nowicjuszek. W pewnym momencie 
jej prowincjał, na skutek fałszywych oskarżeń, usu-
nął ją ze stanowiska. Potem jednak - po objęciu 
urzędu generała - zrehabilitował Marię. Poważała ją 
bardzo św. Teresa z Avili, nazywając ją swoim letra-
dillo - małym doktorem. Po radę zwracali się do niej 
także możni tego świata, m.in. Filip III. Maria zmarła 
13 września 1640 r. Przed śmiercią spaliła zeszyty,  
w których na polecenie spowiedników spisywała 
otrzymane łaski. Ocalono tylko nieliczne karty, z któ-
rych jasno wynika, że prowadziła głębokie życie kon-
templacyjne. Była gorliwą czcicielką Chrystusowego 
człowieczeństwa, Najświętszego Serca Jezusa  
i Krwi Przenajświętszej. Dużo modliła się za grzesz-
ników, za umierających oraz za dusze czyśćcowe. 
Hiszpańską mistyczkę w 1976 r. beatyfikował Paweł 
VI. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Marii 

prosimy naucz nas żyć w pełni dla Ciebie. 
Tu es Petrus... 
181. Aleksander IV (12.XII.1254-25.V.1261) Rainaldo hrabia Segni, od 1231 biskup Ostii, 
bratanek Grzegorza IX i krewny Innocentego III, Był papieżem bardzo niesamodzielnym  
i uległym, w skutek czego dużą część państwa kościelnego przejęli Hohenstaufowie. Ze 
względu na ustawiczne starcia między rodami arystokratycznymi Rzymu przeważnie rezy-
dował w Anagni i Viterbo, gdzie też umarł 25 maja 1261.  
Zamyśl się… 
„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto 
nie pytając o powód twego smutku, po-
trafi sprawić, że znów wraca radość.”            
                                        /Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech… 
Stoi na moście policjant i wrzuca płyty chodni-
kowe do wody. Przechodzi dowódca: - Co tu ro-
bicie? - No widzi pan, panie kapitanie: wrzucam 
kwadraty, a na wodzie koła.... 

Coś dla ducha… 
„Dlaczego w Kościele są obłudnicy”  

- Mam problem, proszę księdza. Mam naprawdę problem, ponieważ widzę, że w Kościele 
jest zbyt wielu ludzi obłudnych - powiedział do mnie znajomy student. Odpowiedziałem: - 
Masz rację, są tacy. Zawsze tacy byli i zawsze będą. Czy widziałeś kiedyś podrobiony 
banknot? - Nie, ale słyszałem o czymś takim.  - Czy widziałeś kiedyś podrobiony nikiel?  - 
Nie. Nikiel nie jest wart podrobienia. - Słusznie. Powiedziałeś, że w Kościele są tacy, co 
„modlą się pod figurą, a diabła mają pod skórą”.  A czy widziałeś fałszywego grzesznika, fał-
szywego pijaka albo podrobioną rzecz, która jest właściwie bezwartościową? - Nie. - Powo-
dem podrabiania chrześcijaństwa jest to, że prawdziwy chrześcijanin jest wart podrabiania. 
Fakt, że w Kościele znajdują się obłudnicy, wskazuje na to, że usiłują zgodnie z wymogami 
świata imitować to, co jest bardzo dobre. Mówiąc, że w Kościele znajduje się wielu obłudni-
ków, wygłaszasz wspaniały komplement. Zauważyłeś obłudników w związku studentów, na 
uniwersytecie, w klubie? - Oczywiście, że tak - odpowiedział. - Dlaczego więc nie rezygnu-
jesz ze studiów? Odchodzisz z Kościoła z powodu obłudników, to zrezygnuj też z uniwersy-
tetu. Gdzie twoja konsekwencja? Nie osądzaj na podstawie najgorszych. Patrz na najlep-
szych.                                                                                            /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


