
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 19.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stanisława Kaczora, Stanisława, Mariannę Jędrochę, Kazimierę Stokowiec, Józe-
fę i Władysława Zawadzkich, Katarzynę, Anielę Jędrochę, Annę Reming 
        2) + Bronisławę Sobczyk od rodziny Szymańskich z Chorzowa   
1830 1) + Kazimierę, Józefa Gibasa i Krzysztofa Lewickiego 
        2) + Józefę Hejduk (34 r. śm.) i zm. z rodziny Hejduków i Węgrzynów 
Wtorek 20.09 Św. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, 
męczenników (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Stefana Szałowskiego  
        2) + Władysława Zychowicza zam. Baranowie z Nidy   
1830 1) W int. Amelii Woś w 1 r. urodzin o Boże bł. i opiekę MB zam. rodzice i chrzestni  
         2) + Grażynę Krzysztofek zam. Pracownicy i Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach   
Środa 21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)   
1800  1) + Pelagię (1 r. śm.) i Tadeusza Węgrzyna  
         2) + Mariannę Kurtek zam. od r. Kruszczaków i Buchaczów  
1830 1) + Piotra Zawadzkiego zam. rodz. Zawadzkich i Rabiejów 
        2) +  Juliana Śmietanę zam. córka Elżbieta z rodziną   
Czwartek 22.09 Dzień Powszedni RELIKWIE BŁ. BERNARDYNY 
1800 1) + Przemysław Rozparę zam. teściowie  
        2) + Bronisławę Sobczyk od uczestników pogrzebu   
1830  1) + Grażynę Krzysztofek zam. Baranowie z Nidy  
         2) + Wiesława Kubickiego od uczestników pogrzebu   
Piątek 23.09 Św. o. Pio (wsp. obowiązkowe) RELIKWIE ŚW. O. PIO 
1800 1) + Stanisława Kruka (13 r. śm.) i Janinę Kruk  
        2) + Adama Sołtysa zam. kuzyn Darek z rodziną i matka chrzestna z rodziną 
1830 + Grażynę Krzysztofek zam. wujenka Jadwiga z rodziną 
Sobota 24.09 Dzień Powszedni  
1800  1) W 40 r. ślubu Krystyny i Tadeusza  
         2) O zdrowie i opiekę MB dla Mai 
1830 1) + Jana Cudzika, Juliana, Annę Gruszczyńskich, Zofię, Tadeusza Malec zam. rodz. 
        2) + Władysława Zychowicza od uczestników pogrzebu  
Niedziela  25.09 XXVI Niedziela Zwykła 
800 O zdrowie dla babci  
1000 O Boże bł. dla Damiana  
1200 Chrzty: Artur Kowalski, Bartosz Przybylski, Maksymilian Tomasz Purgał  
1600 + Władysława, Anielę Metryka i zm. w czyśćcu cierpiących z int. syna  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Am 8, 4-7 / 1 Tm 2, 1-8  
Ewangelia: Łk 16, 10-13 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Kto w drobnej rzeczy 
jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieucz-
ciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazali-
ście się wierni, prawdziwe dobro 
kto wam powierzy? Jeśli w zarzą-
dzie cudzym dobrem nie okazali-
ście się wierni, kto wam da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom pa-
nom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego mi-
łował; albo z tamtym będzie trzy-
mał, a tym wzgardzi. Nie możecie 
służyć Bogu i mamonie”». 
Kazanie espresso… 
„>>Ci, którzy zbyt starają się  
o rzeczy małe, stają się zazwyczaj 
niezdolni do wielkich<< - przeko-
nywał Francois de la Rochefou-
cauld. 
Jezus uczy wierności w rzeczach 
drobnych, która prowadzi do wiel-

kich; nie mówi, że człowiek powinien zadowalać się drobnostkami. 
>>Kiedy ludzie mówią, że mam talent, to się w głowę pukam. U mnie talent to była ciężka 
harówka dzień w dzień<< - mówi Adam Małysz.”                                              /ks. E. Burzyk/ 

 

Święty Stanisławie Kostko, 
opiekunie młodzieży 

módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Tydzień po uroczystościach kanonizacyjnych Matki Teresy jej relikwie zostały uroczyście 
wniesione do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Niedzielnej sumie, 11 wrze-
śnia 2016 r. przewodniczył ks. kan. dr Jarosław Czerkawski, proboszcz parafii św. Izydora w 
Kielcach-Posłowicach. Relikwie nowej świętej trafiły do Brzezin z Rzymu. Zostały umiesz-
czone w posrebrzanym relikwiarzu ufundowanym przez parafianina. Po uroczystym wpro-
wadzeniu do kościoła zostały ustawione na przygotowanym ołtarzu przepasanym symbo-
licznym sari z wizerunkiem św. Matki Teresy z Kalkuty. Oprawę liturgii przygotowali człon-
kowie Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA. W homilii ks. Jarosław Czerkawski przypomniał 
m.in., że Matka Teresa była wielką obrończynią życia. Nie zważała na miejsca, na popraw-
ność polityczną - zawsze odważnie mówiła prawdę na ten temat. Ta skromna zakonnica, 
założycielka zgromadzeń zakonnych Misjonarek Miłości oraz Misjonarzy Miłości zachwyciła 
cały świat swoim oddaniem najbiedniejszym. Powiedziała kiedyś: „Jeśli kiedykolwiek będę 
Świętą — na pewno będę Świętą od „ciemności”. Będę ciągle nieobecna w Niebie - aby za-
palić światło tym, którzy są w ciemności na ziemi.” Przez całe swoje życie niosła światło 
Chrystusa przez mroki samotności, obojętności, cierpienia każdemu napotkanemu człowie-
kowi. 5 września 1997 r. stan Matki Teresy bardzo się pogorszył. Miała coraz większe trud-
ności z oddychaniem. Nieoczekiwanie zabrakło prądu i cały dom, wraz z ogromną Kalkutą, 
pogrążył się z ciemności. Mimo że siostry miały 2 niezależne źródła zasilania, oba zawiodły 
- nigdy się to wcześniej nie zdarzyło! W tych ciemnościach „mała Oblubienica Jezusa” ode-
szła. Była godzina 21.30. Kiedy tuż przed śmiercią ktoś błagał ją: „Nie opuszczaj nas, Mat-
ko. Nie umiemy żyć bez ciebie”, ona odpowiedziała: „Nie martwice się. Matka może dla was 
dużo więcej uczynić, kiedy będzie w niebie”. Niech ta, która w pełni zjednoczyła się ze swo-
im Oblubieńcem będzie naszą orędowniczką i naszym przykładem. Uczmy się od niej po-
dejmowania czynów miłosierdzia każdego dnia.  
▪ Wczoraj w Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie odbył się XVI Diecezjalny Dzień 
Ministranta. W tym roku spotkanie przeżywano pod hasłem: „Cud Eucharystii”, a patronował 
mu bł. Wincenty Kadłubek. Oczywiście w Jędrzejowe nie zabrakło także ministrantów z 
Brzezin razem z ks. wikariuszem Waldemarem Wrześniem. 
▪ Dziś wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej. 
▪ W tym tygodniu przypada wspomnienie w czwartek bł. Bernardyny, a w piątek św. o. Pio. 
Zapraszamy w te dni na msze święte z błogosławieństwem relikwiami patronów. 
▪ We wtorek, 20 września 2016 r. w Asyżu odbędzie się Spotkanie międzyreligijne pod 
przewodnictwem Papieża Franciszka. Ojciec Święty prosi cały Kościół o modlitewne wspar-
cie tej inicjatywy. Dzień 20 września ma być obchodzony jako Dzień modlitw w intencji poko-
ju. Prosimy o uwzględnienie intencji Papieża Franciszka w swoich prywatnych modlitwach. 
▪ Zapraszamy na pielgrzymkę Róż Różańcowych do Wiślicy w dniu 1 października. 
▪ Z 4 na 5 października nasz dekanat ma wyznaczone noce czuwanie na Jasnej Górze. Za-
praszamy do wspólnego wyjazdu 
Extra… 
× 18.09 - Światowy Dzień Monitoringu Wody 
× 19.09 - Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat 
× 22.09 - Dzień bez Samochodu 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Podczas konklawe po śmierci Grzegorza XI (1378) Rzym ogarnęło szaleństwo, Było to po 
tzw. niewoli Awiniońskiej i większość kardynałów stanowili francuzi. Mieszkańcy bali się, że 
nowy papież znowu wyjedzie z Rzymu. Na ulicach krzyczano „Rzymianin lub chociaż 
Włoch!” wdzierano się do pałacu papieskiego, Gdy przerażeni kardynałowie ogłosili, że ko-
lejnym papieżem zostanie nieobecny podczas obrad arcybiskup Bari, tłum zażądał okazania 
elekta. Jeden z purpuratów udał więc, że jest papieżem.” 
                                                          

 

 

Boży człowiek… - św. Emilia Maria Wilhelmina de Rodat (19 września) 
Emilia urodziła się 6 września 1787 r. na zamku 
Druelle, niedaleko Rodez (Francja). Wychowywała 
ją babka. Uczyła się w misji św. Cyryla, gdzie  
w wieku 18 lat została nauczycielką. Wcześnie za-
smakowała w modlitwie i nauczyła się odwiedzać 
ubogich. W 1804 r. zdecydowała się zrezygnować  
z sukcesów ziemskich i oddać się całkowicie na 
służbę Bogu i ubogim. Przebywając w Villefranche 
dostrzegła, że sprawą najbardziej naglącą jest nau-
czanie i wychowanie chrześcijańskie. Próbowała po-
tem życia zakonnego u szarytek w Nevers, u panien 
adoratorek w Cahors, u sióstr miłosierdzia w Mois-
sac. Nie odpowiadało to jednak jej aspiracjom.  
W 1815 r. razem z trzema młodymi dziewczętami 
poświęciła się nauczaniu ubogich dzieci. Dzieło 
rozwijało się z początku powoli, z czasem prze-
kształciło się w zgromadzenie zakonne Świętej Ro-
dziny w Villefranche. W 1817 r. siostry złożyły śluby 
zakonne. W 1834 r. Emilia jako przełożona general-
na wspólnoty dokonała podziału zgromadzenia na 
dwie gałęzie: kontemplacyjną (istniało wtedy 5 do-
mów klauzurowych) i czynną, gdzie siostry prowa-

dziły przedszkola, szkoły i różne dzieła dobroczynne. Gdy 19 września 1852 r. Emilia zmar-
ła, zgromadzenie liczyło już 36 domów. Zachowały się jej listy i autobiografia. Modlitwa. 
Święta Emilio, umocnij mnie w wierze i strzeż od pokusy. Daj mi niezmąconą pewność  
w istnienie Boga i zdecydowanie w kwestiach sprawiedliwości oraz niesprawiedliwości. 
Tu es Petrus... 
182.  Urban IV (29.VIII.1261-2.X.1264) Jacques Pantaleon z Troyes, od 1255 patriarcha Je-
rozolimy, rezydując początkowo w Viterbo, a potem w Orvieto, nigdy nie przebywał w Rzy-
mie. Zwrócił się do Bizancjum o pomoc dla zagrożonego łacińskiego cesarstwa na Wscho-
dzie. W tej sytuacji cesarz Bizancjum, Michał VIII, zaoferował papieżowi unię; uznał on pry-
mat jurysdykcyjny papieża, opowiedział się za wyznaniem wiary Soboru Nicejskiego i zaak-
ceptował siedem sakramentów. Na przyszłym soborze miano omówić sprawy jeszcze otwar-
te; wszystko wskazywało na to, że unia wreszcie się powiedzie ale 2 października 1264 w 
Perugii Urban zmarł. W zakresie wewnętrznokościelnym Urban wprowadził święto Bożego 
Ciała (1264); opracowanie liturgii tego święta powierzył Tomaszowi z Akwinu. 
Zamyśl się… 
Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam 
historię, którzy niosą nam naucza-
nie i wiarę, zostawiają nam spuści-
znę. Oni jak stare wino mają we-
wnętrzną siłę, by przekazać nam 
szlachetne dziedzictwo.  
                         /papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
Siedzi dwóch policjantów nad brzegiem rzeki i się 
opala, podjeżdża chłop traktorem i pyta: 
- Panie władzo, przejadę tędy? 
- A pewnie że pan przejedziesz - odpowiada policjant. 
Chłop wjeżdża do rzeki i się topi. Na to jeden policjant 
mówi ze zdziwieniem do drugiego: 
- Ty patrz on się utopił, a kaczce do brzucha sięgało... 

Coś dla ducha… 
„Dobry słuch”  

Papież Jan XXIII, jeszcze jako kardynał, otrzymał od swojego ojca, mądrego wieśniaka, taką 
radę: „Zapamiętaj, że na pewnych wysokościach ludzie tracą słuch. Zapominają słyszeć lu-
dzi. Nikczemni zadbają o to, żebyś wiele rzeczy nie słyszał. Strzeż się, strzeż się nikczem-
nych.                                                                                               /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


