
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)    
1730 + Stefana Piotrowskiego (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800 rodz. Pędzików, Wawrzeńczyków z int. Pędzikowej 
Wtorek 22.09 Dzień Powszedni22.09 Dzień Powszedni22.09 Dzień Powszedni22.09 Dzień Powszedni    
1700 Mateusza, Tadeusza Węgrzynów, Stanisławę Henryka Stachurów z int. rodziny 
1730 + Janinę (r. śm.), Edwarda Frankowiczów, Antoninę, Romana, Jerzego Wieczorków  

z int. Andrzeja Wieczorka z rodziną  
Środa 23.09 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wsp. obowiązkowe)23.09 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wsp. obowiązkowe)23.09 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wsp. obowiązkowe)23.09 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wsp. obowiązkowe)    
700 + Teresę Litwin z int. koleżanek z pracy i kupców z giełdy 
1800 + Mariana, + Antoninę, Marię, Stanisława, Wiesława, Stanisława Burasów z int.  

Baranowskiej 
Czwartek 24.09 Dzień Powszedni24.09 Dzień Powszedni24.09 Dzień Powszedni24.09 Dzień Powszedni    
1700 na roczek dla Eleny Robaniek z int. dziadków 
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w życiu na roczek dla 

Kamila z int. dziadków 
1800 + Józefę, Antoniego, Edwarda Kruków z int. rodziny 
Piątek    25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowią25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowią25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowią25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowiązzzzkowe)kowe)kowe)kowe)    
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski o opiekę Św. Jana Vianey`a  

w dniu urodzin ks. Proboszcza  
1800 + Mariannę, Augustyna Stachurów z int. rodziny 
Sobota 26.09 Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego (święto)26.09 Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego (święto)26.09 Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego (święto)26.09 Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego (święto)    
700 + Wawrzyńca Wójcika (6 r. śm) Genowefę i Franciszka Daleszaków z int. córki z ro-

dziną 
1800 + Magdalenę, Jana Kowalskich z int. córki 
Niedziela 27.09 XXVI Niedziela Zwykła27.09 XXVI Niedziela Zwykła27.09 XXVI Niedziela Zwykła27.09 XXVI Niedziela Zwykła    
800 1) Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, Helenę Mariana Engelów z int Engelów 
      2) + Bogdana Wawrzeńczyka (r. śm)  
1000 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą rocznice urodzin Pa-

trycji Janikowskiej z int rodziców 
1200 w intencji bierzmowanych 
1600 w dniu urodzin Krzysztofa do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 2,12.17-20    /     Jk 3,16 – 4,3     Ewangelia:    Mk 9,30-37 
„Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział  
o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozu-
mieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał 
ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprze-
czali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł 
do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich!».  Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 
nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».” 

Komentarz… 
Wśród wszystkich religii tylko w chrześcijaństwie dziecko odgrywa tak wielką rolę. Ani 
Budda, ani Mahomet, ani Konfucjusz nie zainteresowali się dzieckiem. Tylko Jezus. 
Postawił pośrodku uczonych tego, który w ówczesnym świecie nie miał żadnych praw 
i powiedział, żeby się od niego uczyli prostoty, szczerości, a przede wszystkim ufno-
ści. Geniuszem dziecka jest to, że bezbronne i bezradne ufa swojemu ojcu. Każdy  
z nas – jako dziecko Boże – może ufać Bogu – Ojcu.                  /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 21 września – Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu 
× 22 września – Europejski Dzień Bez Samochodu 
× 23 września – Początek astronomicznej jesieni 



A w parafii… 
▪ 19 września odbyło się w naszej parafii sprzątanie placu kościelnego przed wizytacją.  
▪ Program Wizytacji Kanonicznej w Parafii Brzeziny 27.09-28.09. 2009 r. Wizytacji dokona 
Ks. Biskup Kazimierz Gurda: Niedziela 27.09.2009r. (8.00 – Powitanie Ks. Bp. przez para-
fian, uroczyste wprowadzenie do Świątyni, Msza Święta, spotkanie z Kołami Żywego Różań-
ca, na które zapraszamy wszystkich członków; 10.00 - Msza Święta z udziałem Dzieci, Po-
święcenie Ołtarza i Prezbiterium, Procesja na cmentarz; 12.00 - Msza Święta z udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania, spotkanie ze Scholą i Ministrantami); Poniedziałek 28.09.2009r. 
(9.00 – Spotkanie z uczniami i nauczycielami w Szkole Podstawowej w Nidzie; 9.40 – Na-
wiedzenie Kaplicy w Nidzie; 10.00 - Spotkanie z uczniami i nauczycielami w Szkole Podsta-
wowej w Kowali; 11.00 – Spotkanie z uczniami i nauczycielami w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła  II w Brzezinach) 

Objawione… 
„Nastąpił końcowy moment prefacji. Kiedy zgromadzenie 
odmawiało: ‘Święty, Święty, Święty’, nagle wszystko, co 
było za celebransami, znikło. Po lewej stronie, za 
Arcybiskupem, jakby po przekątnej, pojawiły się tysiące 
Aniołów – małych i dużych. Jedni mieli skrzydła małe, 
inni – duże, jeszcze inni byli bez skrzydeł i jakby 
poprzedzali pozostałych. Wszyscy mieli na sobie tuniki, 
jakby białe alby. Podobni byli do kapłanów lub 
ministrantów. Wszyscy klękali z rękami złożonymi do 
modlitwy i z szacunkiem pochylali głowy. Słychać było 
cudowną muzykę, jakby niezliczone chóry o różnych 
głosach. Wszyscy harmonijnie mówili, łącząc się z lu-
dem: ‘Święty, Święty, Święty...’ ”    
                                           (z objawienia Cataliny Rivas) 

Zapytajnik… 
 

Skojarzenia s. Sylwii Węgrzyn 
ze Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego  
a Paulo 
 

Powołanie – to zaproszenie 
Bóg – to Przyjaciel 
Moje życie – to zadanie do 
odkrycia i wypełnienia 
Świat – to druga strona zada-
nia, miejsce gdzie je trzeba wy-
pełnić, ludzie, których trzeba 
dostrzec, kochać 
Miłość – to tajemnica i szczę-
ście, to co się w życiu odkrywa  
i wielka siła, bez której nic się 
nie uda 
Człowiek – to „miejsce” gdzie 
trzeba spotkać Boga 
Szczęście – to szczęście i siła 
do życia, do pracy  
Najważniejsza wartość – 
Miłość 

Relacja z nadania tytułu Bazyliki Mniejszej 
14 września w południe Prymas Polski kard. Józef Glemp 
podczas Mszy św. w odpust Podwyższenia Krzyża Święte-
go ogłosił kościół św. Marcina, będący Sanktuarium Pana 
Jezusa Konającego, bazyliką mniejszą. Tytuł bazyliki 
mniejszej kościołowi w Pacanowie nadał papież Benedykt 
XVI 19 sierpnia 2008 r. To czwarta bazylika mniejsza  
w diecezji kieleckiej - po kieleckiej katedrze oraz świąty-
niach w Miechowie i Wiślicy. Ogłoszenie tytułu związane 
jest z obchodzonym jubileuszem 900-lecia konsekracji ko-
ścioła św. Marcina, który został erygowany przez bp. Mau-
ra. Mszę św. polową przed kościołem św. Marcina pod 
przewodnictwem Prymasa Polski koncelebrowali: bp Kazi-
mierz Ryczan oraz biskupi pomocniczy diecezji kieleckiej - 
Marian Florczyk i Kazimierz Gurda. W homilii Prymas Pol-
ski przypomniał 900-letnią historię kościoła św. Marcina, 
który był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Nawią-
zując do przypadającego Święta Podwyższenia Krzyża 
Świętego, kard. Glemp zwrócił uwagę na to, że tylko  
w Chrystusie jest zbawienie. Jezus Chrystus ustanowił 
przez cierpienie i śmierć na krzyżu prawo miłości, którym to 
prawem powinien kierować się świat. Tymczasem, jak za-
znaczył, ludzie ustanawiają własne prawa, których i tak nie 
potrafią respektować.                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. o. Pio z Pietrelciny (23 września) 
 

O. Pio urodził się w Petrelcinie 25 maja 1887 r. 
Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. W wieku 
5 lat objawił mu się po raz pierwszy Jezus.  
W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapu-
cyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok póź-
niej złożył śluby zakonne i rozpoczął studia fi-
lozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Pod koniec lipca 1916 r. 
przybył do San Giovanni Rotondo i tam prze-
bywał aż do śmierci. 20 września 1918 r. pod-
czas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na 
jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się 
otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do 
San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rze-
sze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli 
zobaczyć niezwykłego kapucyna. Ojciec Pio 
był mistykiem. Często surowo pokutował, bar-

dzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Je-
zusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się jed-
nocześnie w dwóch miejscach. Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez 
długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej 
odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Zakon-
nika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klaszto-
rze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.  
Modlitwa. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chro-
nić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu  umacniaj mnie, w ostatniej godzinie 
mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz  
i w godzinę śmierci mojej. Amen. 

Zamyśl się… 
 

„Anioły jednego tylko nam zazdroszczą: tego, że 
nie mogą cierpieć dla Boga. Jedynie ból pozwala 
powiedzieć z całą pewnością duszy: Mój Boże, 
widzisz dobrze, że Cię kocham!”          /św. o. Pio/ 

Uśmiech… 
 

Idzie Adam i Ewa przez Raj. Ewa pyta 
Adama drżącym głosem: - Adamie ko-
chasz Ty mnie? - Adam odpowiada: -  
A kogo mam kochać?   

Coś dla ducha… 
„List miłosny” 

Pewna księżniczka dostała na urodziny od swego narzeczonego ciężką, choć niezbyt dużą 
paczkę, o dziwnym okrągłym kształcie. Zaciekawiona rozpakowała szybciutko i znalazła  
w środku… kulę armatnią. Rozczarowana, ze złością rzuciła ją na podłogę. Wtedy pękła ze-
wnętrzna czarna powłoka i ukazała się mniejsza kula w pięknym srebrzystym kolorze. Księż-
niczka podbiegła i ujęła ją w dłonie. Obracając ją, przypadkowo przycisnęła lekko w pewnym 
punkcie jej powierzchnię. I oto srebrna otoczka otworzyła się, odsłaniając wspaniałą złotą 
szkatułkę. Teraz księżniczka łatwo otworzyła złote pudełeczko, w środku którego na miękkiej 
czarnej materii spoczywał cudowny pierścionek, połyskujący brylancikami tworzącymi dwa 
słowa: KOCHAM CIĘ. Wielu ludzi myśli: Pismo święte to nie dla mnie. Jest zbyt trudne, nie 
potrafiłbym nic zrozumieć. Lecz jeśli ktoś zdobędzie się na wysiłek zdarcia pierwszej „war-
stwy” poprzez skupienie i modlitwę, za każdym razem odkryje nowe i zaskakujące wspaniało-
ści. A przede wszystkim zostanie bezgranicznie zadziwiony jednoznacznością biblijnego bo-
skiego posłania: BÓG CIĘ KOCHA. 

 


