
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.10  Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (wsp. obow.) 
1600 1) + Juliana Śmietanę zam. koleżanki i koledzy z grupy rajdowej 
        2) + Henryka Ślusarczyka z int. żony  
1700 1) + Zdzisława (7 r. śm.) i zm. z rodz. Kubickich, Kazimierę i Mariana Misior z int. 
Kubickiej 
         2) + Bogdana Słowińskiego z int. rodz. Węgrzynów z dziećmi  
Wtorek 18.10 Św. Łukasza Ewangelisty (święto)   
1600 1) + Helenę Adamczyk od koleżanek i kolegów z pracy 
         2) + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów  
1700 1) + Józefa, Antoninę, Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż 
        2) + Bogdana Słowińskiego zam. koledzy z pracy Wiesław i Adam Kurtek z rodz.   
Środa 19.10 Bł. Jerzego Popiełuszki - Relikwie bł. Jerzego 
1600 1) + Jana (rocz. śm.), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów 
        2) + Genowefę Dereń ( 16 r. śm)  
1700 1) +Franciszkę, Antoniego, Janinę, Jerzego, Andrzeja Tkaczów z int. rodzinę   
        2) msza święta w pewnej intencji 
Czwartek 20.10 Św. Jana Kantego (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Marię, Balbinę i Antoniego Lużyńskich   
        2) + Leszka, Helenę i Mariana Engelów  
1700  1) + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich zam. dzieci   
         2) Stefana Mazura, Błażeja Krajewskiego, Ryszarda Pobochę (10 r śm) zam rodzina i 
sąsiedzi 
Piątek 21.10 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Władysława Tetelewskiego zm. z rodz. Baranów, Baryckich, Tetelewskich i Ma-
rię Dąbek z int. rodz.  
             2) + Tadeusza Frankowicza zam. mama  
1800 msza św. w pewnej intencji 
Sobota 22.10 Św. Jana Pawła II - Relikwie św. Jana Pawła II 
1600  1) + Katarzynę, Stanisława Skarbków i zm. z rodziny 
         2) W 1 r. ur. Sebastiana o zdrowie i Boże bł.   
1700 1) Msza Św, urodzinowa dla Jolanty Kruk o Boże bł. i potrzebne łaski  
         2) + Janinę Woś, Mariannę i Stanisława Ornal i zm. z rodziny Ornalów i Kowalskich  
Niedziela  23.10 XXX Niedziela Zwykła 
800 + Marię, Józefa Pszczołów, Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków 
1000 + Stanisława Jędrochę (11 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1200 Chrzty: Marcelina, Marianna Fulara, Jakub Czopur  
1600 + zm. z rodziny Zawadzkich, Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Władysława, Genowefę 
Łatasiów, Danutę Krzysztofa Dudzików zam. rodz.  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 17, 8-13  
                   2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Ewangelia: Łk 18, 1-8 
Jezus odpowiedział swoim 
uczniom przypowieść o tym, 
że zawsze powinni modlić 
się i nie ustawać: «W pew-
nym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył 
się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego  
z prośbą: „Obroń mnie przed 
moim przeciwnikiem”. Przez 
pewien czas nie chciał; lecz 
potem rzekł do siebie: „Cho-
ciaż Boga się nie boję ani  
z ludźmi się nie liczę, to jed-
nak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją  
w obronę, żeby nie przycho-
dziła bez końca i nie zadrę-

czała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 
 
Kazanie espresso… 
„Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest bojaźń Boża - będąca podstawą szacunku 
do Boga i ustanowionych przez Niego praw. 
Jest rzeczą oczywistą, że człowiek, który nie boi się Boga, nie liczy się z ludźmi, bo nie ma 
powodu, by respektować przykazania. 
>>Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w mi-
łości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”.                                                              /ks. E. Burzyk/ 
 

Maryjo! Tyś jest najśliczniejsza  
Różo ogrodowa! 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Krążka z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
   



A w parafii… 
▪ Za tydzień w niedzielę o godz. 10.00 do naszej świątyni zostaną wprowadzone relikwie bł. 
Michała Sopoćko, Apostoła Miłosierdzia Bożego. Tego dnia z Wilna przyjedzie s. Michaela 
Rak, ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która będzie zbierała ofiary na jedyne li-
tewskie hospicjum. Niech stanie się to okazją do czynnego zaangażowania się w dzieła mi-
łosierdzia. Zachęcamy do podzielenia się DOBREM i wsparcia tego wyjątkowego dzieła Bo-
żego. Na mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się także poświęcenie nowego budynku gospo-
darczego, którego dokona wicedziekan morawicki ks. Marek Mrugała. 
▪ Zapraszamy w sobotę 22 października i 29 października na godz. 9.00 do pomocy w po-
rządkowaniu cmentarza parafialnego przed Uroczystością Wszystkich Świętych. W tym roku 
mija 150 rocznica założenia cmentarza w Brzezinach. Zatroszczmy się o miejsce spoczynku 
doczesnych szczątek naszych przodków.  
▪ W ubiegłym tygodniu na Dzieło Nowego Tysiąclecia w naszej parafii zebraliśmy1000 zł. 
▪ W najbliższy piątek po mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
▪ W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki (19 
października) oraz św. Jana Pawła II (22 października). Zapraszamy na msze św. z błogo-
sławieństwem relikwiami. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Pa-
rafialny Zespół Caritas zachęcają do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Świętych malo-
wanie”. Wybierz patrona, którego relikwie są obecne w kościele pw. Wszystkich Świętych  
w Brzezinach -> namaluj krótką historię świętego lub błogosławionego w formie komiksu na 
1 sztywnej kartce formatu A4 -> umieść z drugiej strony pracy swoje imię, nazwisko, wiek  
i adres -> złóż pracę w zakrystii kościoła w Brzezinach lub Akademii Przedszkolaka w Brze-
zinach do 23 października 2016 roku -> rozstrzygnięcie konkursu na czuwaniu Świętych 
Obcowanie w kościele w Brzezinach 31 października 2016 r. o godz. 18.00. 

Extra… 
× 13.10 - Święto Żandarmerii Wojskowej 
× 14.10 - Dzień Dziennikarza Obywatelskiego 
× 15.10 - Światowy Dzień Wiatru 
Czy wiesz, że… 
Jedyną obcą nacją, która rządziła na Kremlu byli… Polacy. Na początku XVI wieku w Rosji 
zapanowała tzw. Wielka Smuta – okres walk o tron cara, związany z rzekomo cudownym 
(kilkukrotnym!) odnalezieniem następcy tronu, Dymitra. Polski król, Zygmunt Waza, a także 
szlachta zainteresowana realizacją interesów na Wschodzie. Jednym z propozycji rosyjskich 
było osadzenie na rosyjskim tronie syna Zygmunta, Władysław, na co polski król nie zgodził 
się (m.in. z powodu obowiązku przejścia na prawosławie). Na Kremlu zasiadali jednak ko-
lejni władcy podający się za Dymitra, wspierani przez Polaków. Ostatecznie w Rosji wybu-
chło antypolskie powstanie, które doprowadziło do kapitulacji polskiej załogi Kremla 7 XI 
1613 roku. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Tuż przed konklawe które wybrało papieża Franciszka. Kardynałowie mieli odprawić Mszę 
Święte w kościołach Tytularnych Rzymu. Dziennikarz Marek Zając wraz z ekipą chciał zro-
bić wywiad z naszymi kardynałami. Jednak nasi kard. Zdecydowali, że Msze odprawią w 
Mentorelli w jednym z najstarszych sanktuariów maryjnych we Włoszech, położone 60 km 
na wschód od Rzymu. Wedle tradycji tam schronił się Św. Benedykt, zanim udał się do Su-
biaco i zmienił oblicze Europy. W Sanctuarium Msze odprawili Kardynałowie Nycz, Dziwisz, 
Ryłko. Nie udało się wtedy zrobić z nimi wywiadu bo dziennikarze się spóźnili jednak po nich 
przyjechali tak kardynałowie Miloslav Vlk, Walter Brandmuller i Joachim Mesner. Temu 
ostatniemu udało się zadać pytanie czemu tutaj przyjechali odpowiedział: „Pomodlić się do 
Matki Bożej, byśmy na konklawe nie zrobili głupot.” 

 

 

Boży człowiek… - św. Urszula (21 października) 
Urszula to niegdyś jedna z bardziej popularnych Świętych. 
Niestety, jak powszechny był kult św. Urszuli, tak bardzo 
niewiele mamy informacji historycznych o jej życiu; bogate 
są za to przekazy legendarne. Najdawniejszy żywot św. Ur-
szuli pochodzi z roku 975. Opis arcybiskupa Gerona został 
oparty na wizjach rekluzy Helmtrudy z Neuenherse, która 
pewnej nocy ujrzała w swej wyobraźni sceny z męczeństwa 
11 tysięcy dziewic, którym przewodziła św. Urszula. Według 
podań Urszula była córką króla Brytów (ludu celtyckiego za-
mieszkującego dzisiejszą Wielką Brytanię). Jako chrześci-
janka postanowiła służyć Panu Bogu w dozgonnym dziewic-
twie. Kiedy starał się o jej rękę syn pogańskiego króla Eteriu-
sza, Urszula ze względów politycznych nie mogła odrzucić 

oferty, ale wymogła na swoim ojcu, że zaczeka z zamążpójściem 3 lata, a w tym czasie od-
będzie pielgrzymkę do Rzymu. Wsiadła na statki z jedenastoma tysiącami swoich towarzy-
szek, również dziewic, i wypłynęła z Brytanii. Inna z legend opowiada, że w drodze Urszula 
ewangelizowała swoje towarzyszki, a w Rzymie odbył się ich chrzest. W drodze powrotnej, 
gdy silny wiatr zepchnął okręty z dziewicami aż do ujścia Renu, napotkały Hunów. Za to, że 
Urszula odmówiła swej ręki także Atylli, wodzowi Hunów, wszystkie zostały zamordowane. 
Po dokonaniu zbrodni Hunowie mieli mieć widzenie zastępów dziewic wstępujących do nie-
ba. Modlitwa. Panie Jezu przez wstawiennictwo św. Urszuli prosimy daj nam trwać w czy-
stości z miłości do Ciebie. Amen 
Tu es Petrus... 
186.  Hadrian V (11.VII-18.VIII.1276) Ottobono Fieschi. Był bratankiem Innocentego IV  
i papieżem został już w bardzo podeszłym wieku. Znajdując się pod całkowitym wpływem 
Karola z Anjou, obłożył suspensą natychmiast po wyborze dekret o wyborze papieża Grze-
gorza X, po czym osiadł w Viterbo, gdzie już 18 sierpnia 1276 zmarł i tam został pochowa-
ny. Zmarł przed otrzymaniem święceń kapłańskich i biskupich i przed intronizacją. 
Zamyśl się… 
„Czym jest tradycja? Jest 
postępem, który dokonał 
się wczoraj, podobnie jak 
postęp, który dziś jest wy-
zwaniem dla nas, stanie 
się tradycją jutro.”  
        /Św. Jan XXIII papież/ 

Uśmiech… 
Starszy kapłan przechodzi obok konfesjonału, w którym jego 
młody, niedoświadczony kolega wysłuchuje jednej ze swych 
pierwszych spowiedzi. Jakiś czas potem woła go do siebie  
i próbuje po ojcowsku doradzić: - Wydaje mi się, że podczas 
spowiedzi powinieneś częściej powiedzieć coś w tonie: "Oh, 
nie!" czy "To się nie godzi!" zamiast ciągle powtarzać to swoje: 
"Wspaniale!" 

Coś dla ducha… 
„Ofiara życia”  

Autor pieśni „Stała Matka Boleściwa” był człowiekiem zamożnym, dobrze mu się wiodło, ale 
to powodzenie go zepsuło. Zaczął nadużywać alkoholu i przegrywać swój majątek w karty. 
Upomnienia żony nie skutkowały. Pewnego dnia urządzono w mieście Todi turniej rycerski. 
Zaproszono nań również Jakuba z żoną. Wprowadził ją na trybunę, a sam pozostał w towa-
rzystwie rycerzy. Turniej przebiegał w najlepsze, gdy nagle… rozległ się gwałtowny trzask i 
trybuna legła w gruzach. Przerażony Jakub biegnie ratować żonę i znajduje ją jeszcze przy 
życiu. Rozrywa wierzchnią, jedwabną szatę by udostępnić płucom powietrza i wtedy do-
strzegł pod delikatną tkaniną szorstką włosienicę. Uświadomił sobie Jakub, że gdy przestały 
skutkować słowa upomnień, żona przeszła do czynu ofiary składanej za niego. Żona umarła 
na jego rękach, ale ofiara jej nie poszła na marne. Jakub zmienił swoje życie. Wstąpił do 
rozpowszechnionego wówczas zakonu św. Franciszka z Asyżu. Zawdzięczamy mu pieśń 
„Stabat Mater Dolorosa”. Sam przeżył Jej ból. /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


