
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek 21.08 Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Janinę i Piotra Pędzików z int. rodziny   
1830 + Bronisława i Henrykę Salwę  
Wtorek 22.08 NMP Królowej (wsp. obowiązkowe)  
1800  W 18 r. ur. Dominika Słowińskiego o zdrowie i Boże bł. zam. mama z rodziną   
1830 + Mariannę i Henryka Metryków z int. córki z rodz.  
Środa 23.08 Dzień Powszedni   
1800 + Stanisława Zioło, Czesława Rączkę, Piotra, Jana Sochów  
1830 + Pawła, Józefa, Anielę Zawadzkich, Bolesława, Józefę, Mieczysława Ramiączków 
zam. rodzina  
Czwartek 24.08 Św. Bartłomieja, apostoła (święto)  
1800 + Mieczysława Jaszewskiego (7 r. śm.), Stanisława Kołodziejczyka i Sabinę Wnuk  
1830 + Aleksandrę Zacharz zam. rodzice  
Piątek 25.08 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. MIRIAM 
1800 + Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, Tadeusza Para-
dowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Helenę, Stanisława Kasprzyków 
zam. rodzina  
1830 + Sławomira Brzozę i zm. z rodziny Brzozów 
Sobota 26.08 NMP Częstochowskiej (uroczystość)  
1600 ślub Michał Bartkiewicz i Aleksandra Więcek  
1700 ślub Kwas Monika i Tomasz Świć  
1800 W 30 r. ślubu Doroty i Krzysztofa z int. dzieci  
1830 + Mariannę Brzozę (4 r. śm.)    
Niedziela  27.08 XXI Niedziela Zwykła 
800 + Kazimierę Kubicką, Mariannę i Stefana Wojdów zam. rodzina  
1000 W jubileusz 40 lecia Anny o Boże błogosławieństwo 
1200 Chrzty: Marcin Klimczak 
1600 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka i zm. z rodz. Krawczyków i 
Szczepankowskich z int. rodziny. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 56, 1. 6-7  
                    Rz 11, 13-15. 29-32 
Ewangelia:  Mt 15, 21-28 
«Jezus podążył w okolice Tyru i Sydo-
nu. A oto kobieta kananejska, wyszedł-
szy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się 
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja 
córka jest ciężko nękana przez złego 
ducha». Lecz On nie odezwał się do 
niej ani słowem. Na to podeszli Jego 
uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami». Lecz On odpowie-
dział: «Jestem posłany tylko do owiec, 
które poginęły z domu Izraela». A ona 
przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: 
«Panie, dopomóż mi». On jednak od-
parł: «Niedobrze jest zabierać chleb 
dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona 
odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta 
jedzą okruchy, które spadają ze stołu 
ich panów». Wtedy Jezus jej odpowie-
dział: «O niewiasto, wielka jest twoja 
wiara; niech ci się stanie, jak pra-

gniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.». 
Kazanie espresso… 
„Do Többensa, niemieckiego producenta pracującego w getcie na rzecz armii, przyszła de-
legacja z prośbą o pusty pokoik: >>Co chcecie robić?<< - zdziwił się Niemiec. >>Chcemy 
się modlić<<. >>Do kogo?<< >>Do Boga<<. >>Do Boga? Bóg ma was w[…]. Czy nie widzi-
cie, co się dzieje?<<. 
Są sytuacje, w których wydaje się, że Bóg nie chce mieć wpływu na życie ludzi. Czasem 
może to być próba wiary, tak jak w przypadku kobiety kananaejskiej, którą Jezus w pewnym 
sensie obraża. Jednak po tym spotkaniu jej wiara, wcale niemała, została bardziej umoc-
niona.  
Ojciec Piotr Napiwodzki proponuje, by wystrzegać się wizji, w której wierzącemu nie może 
przydarzać się nic złego: >>Wiara w Boga nie podaje nam sposobu na uniknięcie nieszczę-
ścia, na ucieczkę przed złem […], ale wpływa na to, w jaki sposób odbieramy te wydarze-
nia.<<”                                                                                                               /ks. E. Burzyk/ 
 

Bł. Jakubie Strzemię módl się za nami! 
 
 
 

Extra… 
× 23.08 -  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu 
× 25.08 -  Dzień polskiej żywności 
 



A w parafii… 
▪ W dniu dzisiejszym na mszy św. o 10.00 zostaną wprowadzone relikwie bł. Jakuba Strze-
mię. Homilię na wszystkich mszach świętych głosi franciszkanin o. Rafał Antoszczuk. 

▪ We wtorek 15 sierpnia przeżywaliśmy odpust parafialny. 
Homilie tego dnia głosił ks. Grzegorz Stachura pochodzący z 
Nidy. Składamy serdeczne podziękowania za prace porząd-
kowe wokół kościoła i wewnątrz świątyni. Dom Boży na uro-
czystość Wniebowzięcia wyglądał prawdziwie odświętnie.  
▪ Składamy podziękowania panu Ryszardowi Gilowi za wyko-
nanie uchwytów na flagi wokół kościoła. 
▪ W dniu 15 sierpnia ruszyła strona internetowa parafii  
w Brzezinach. Niektóre elementy są jeszcze w opracowaniu. 
Zapraszamy serdecznie: parafia.brzeziny.org.pl 
▪ W piątek zapraszamy na  msze święte we wspomnienie św. 
Miriam Baouardy oraz błogosławieństwo jej relikwiami. 
▪ W sobotę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. 
▪ Zapraszamy do udziału w 4. Pieszej Pielgrzymce „Na uro-
dziny Matki Bożej” z Brzezin do Piotrkowic, dnia 8 września 
(piątek). Wyjście o godz. 5.30. Zgłoszenia w zakrystii. 

W poszukiwaniu… 
Jest takie powiedzenie święci to nie Ci co nie upadali, ale Ci co z grzechu powstali. To po-
wiedzenie można by udowodnić na wielu przykładach świętych których życie bliżej się po-
zna. Ale mówi, się też, że nasz Bóg jest Bogiem relacji, jak relacje to jakaś społeczność.  
A społeczność może tworzyć narody. Europa już od dawna jest Chrześcijańska a przez na-
szą historię nie koniecznie religijną bardzo duży wpływ mieszkańcy Europy wywarli na tra-
dycji Chrześcijańskiej, a jest to historia pełna upadków wypaczeń, pełna grzechu i obłudy 
ale jednocześnie pełna miłości, szlachetności, przenikliwych i mądrych zasad które stały się 
tradycją. Jednym z namacalnych przykładów powstania ludzi Europy z „upadku” jest dla 
mnie powstanie USA i tego namacalny symbol czyli Statua Wolności zwana pierwotnie Wol-
nością Oświecającą Świat. Zarówno Europa jak i nowo tworzona Ameryka (w domyśle USA) 
były „projektami” Chrześcijańskimi. Ameryka była jakimś powiewem świeżych Chrześcijań-
skich idei w porównaniu z Europą która potem diametralnie się zmieniła. Społeczeństwo 
Amerykańskie całkowicie przebudowało porządek relacji między ludzkich i nie sposób opi-
sać tutaj całej tej przemiany porzucenia podziału na panów i sługi. Minęło ponad 200 lat  
a mimo to ta idea relacji między ludzkich ojców założycieli Stanów Zjednoczonych jest wciąż 
aktualna i cały czas jest pragnieniem ludzi na całym świecie. A moim zdaniem  najmocniej 
ich przekonania oddaje napis jaki jest przy Statule Wolności który witał i wita każdych przy-
bywających do granic kraju powstałego z idei wolności ludzi, szacunku jednych do drugich 
ten napis to: „Dajcież mi waszych zmęczonych, waszych biedaków, wasze zgromadzone 
tłumy tęskniące by odetchnąć wolnością” Chyba jeszcze bardzo dużo mądrości możemy 
wyciągnąć od naszych przodków. Bo cóż to za społeczeństwo które ma odwagę skierować 
takie słowa do wszystkich narodów świata i zrobić to w skale która ma trwać tam przez wie-
ki. Czy ich przesłanie jest tylko ludzkimi marzeniami czy może zgadza się również z Ewan-
gelią? Boże błogosław mieszkańcom wszystkich narodów!                                               /KK/ 

Z Watykańskiej ziemi… 
Papież Franciszek mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Liberii, Gambii  
i Sierra Leone, abp. Mirosława Adamczyka swoim przedstawicielem w Panamie. W tym cha-
rakterze będzie on witał papieża podczas kojelnych Światowych Dni Młodzieży w dniach 
22−27 stycznia 2019 r. abp. Mirosław Adamczyk Oprócz polskiego zna języki: włoski, an-
gielski, francuski i hiszpański.                                                                                       /ekai.pl/ 

Boży człowiek… - bł. Bernard z Offidy (23 sierpnia) 
Dominik Peroni urodził się 7 listopada 1604 roku koło Offidy we 
Włoszech. W wieku 22 lat wstąpił do kapucynów w Corinaldo, 
przyjmując imię Bernard. Pełnił funkcje infirmarza, kucharza, fur-
tiana i kwestarza. Chętnie odwiedzał chorych, niosąc im pociechę 
i umocnienie. Obowiązki kwestarza pełnił z pogodą ducha. Jego 
dewizą były słowa: "Bracie Bernardzie, bądź pogodny, chleb i in-
ne dary są dla klasztoru, obelgi zaś dla ciebie". Kiedy w wieku 84 
lat został zwolniony z wykonywania obowiązków, całymi godzi-
nami na leżąco adorował Najświętszy Sakrament. Przyjąwszy 
namaszczenie chorych i Wiatyk, powiedział do przełożonego: 
"Ojcze gwardianie, proszę o błogosławieństwo i o pozwolenie 
pójścia do nieba". Wtedy gwardian polecił mu, aby najpierw to on 
pobłogosławił jego i współbraci. Bernard zmarł chwilę później,  
w dniu 22 sierpnia 1694 roku. Modlitwa. Panie Boże przez 

wstawiennictwo bł. Bernarda prosimy o łaskę odkrywania Ciebie w drugim człowieku. 

Tu es Petrus... 
226. Sykstus V (24.IV.1585-27.VIII.1590) Felice Peretti, ur. w 1521, franciszkanin, w roku 
1566 został generałem tego zakonu, z kolei biskupem S. Agata de' Goti, a w 1570 kardyna-
łem. Już pierwsze dni pontyfikatu pokazały, że Sykstus jest wybitną osobowością. Najwięk-
szym jego osiągnięciem jest reforma rzymskiej Kurii. Utworzył 15 wyodrębnionych resortów, 
tzw. Kongregacji. Ta reforma, która przetrwała aż do Piusa X, stała się jednym z najważniej-
szych elementów kościelnej odnowy. Papież zreformował też samo kolegium kardynalskie: 
ustalił, że kardynałów będzie 70: 6 kardynałów-biskupów, 50 kardynałów-prezbiterów i 14 
kardynałów-diakonów; to ustalenie przetrwało do roku 1958. Zarządził regularne wizyty bi-
skupów w Rzymie, co umożliwiło osobiste kontakty lokalnych zwierzchników kościelnych  
z papieżem. W Rzymie polecił ukończyć budowę kopuły Bazyliki św. Piotra. 
 

Zamyśl się… 
Brak zdrowia i niepełnospraw-
ność nie są dobrym powodem, 
aby wykluczyć lub, co gorsza, 
usunąć osobę. Osoby starsze 
najbardziej dotkliwie cierpią nie 
z powodu osłabienia organizmu 
i wynikającej stąd niepełno-
sprawności, ale opuszczenia, 
wykluczenia, braku miłości.  
                    /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Sykstus V: Pewnego dnia tego papieża zaproszono, by 
obejrzał „cud” w jednym z kościołów w Rzymie: krzyż, któ-
ry krwawił. Gdy przybył na miejsce, zdał sobie sprawę, że 
o żadnym cudzie nie ma mowy i poprosił o topór. Stojąc 
przed krzyżem, powiedział: „Uwielbiam cię jako Chrystu-
sa, rozcinam cię jako drewno”. I rzeczywiście odkrył 
oszustwo; w krzyżu były gąbki nasączone krwią. Intuicja 
papieża zyskała mu uznanie wśród Rzymian, którzy mó-
wili: „Tak jak papież Sykstus, który nawet Jezusowi nie 
odpuści!”. 

Coś dla ducha… 
„Spotkam się z Tobą” 

Jeżeli Mnie wielbisz, spodziewaj się spotkania ze Mną. Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani  
w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich. Gdybyś przyszedł na koncert, aby zobaczyć ulu-
bionego piosenkarza, nie siedziałbyś tam niepewny, czy dziś będziesz słuchać muzyki. Tak 
to jest urządzone. Przybyłeś i krzyczysz do upadłego; oni śpiewają i grają z całej siły. Nabo-
żeństwo jest tak skonstruowane. Jeżeli się pojawiasz, Ja także się pojawiam. Jest to czas 
naszego spotkania. Uczestnicz  w nim aktywnie. Śpiewaj, módl się, wychwalaj Mnie. Szukaj 
Mojej twarzy. Słuchaj Mojego głosu. Jezus oddał dla ciebie swe serce i czyni to każdego 
dnia. Gdy Mnie czcisz, bądź ufny. Jezus cię spotka. Ja także. I przeżyjesz najlepsze chwile 
życia!                                                                                                               /Andy Cloninger/ 

 


