
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek 28.08 Św. Augustyna, bp i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Henryka Kowalskiego (5 r. śm.)   
1830 + Henryka, Józefa, Wiktorię i Romana Zawadzkich  
Wtorek 29.08 Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Tadeusza Tkacza, Anielę, Jana Czwartoszów, Otolię, Michała Maleszów zam. Tka-
czowa z mężem   
1830 + Jana Zygadło z int. Kół Różańcowych z Łopuszna  
Środa 30.08 Dzień Powszedni   
1800 + Jadwigę Woźniak zam. rodzina z Kowali   
1830 + Władysława Lużyńskiego z int. rodz. Gilów i Skarbków  
Czwartek 31.08 Dzień Powszedni  
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś zm. z rodziny 
1830 + Kazimierę, Józefa, Stanisława, Władysławę Tworek, Witolda, Zdzisława Woźniak 
Piątek 01.09 Bł. Bronisławy (wsp. obowiązkowe) - RELIKWIE 
1800 + w pewnej intencji 
1900 + Czesława i Leokadię Pękalskich z int. rodziny 
Sobota 02.09 Dzień Powszedni 
1600 ślub: Kasprzyk Kamila, Kopacz Łukasz 
1800 + Wacława Puchałę 
1830 + Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Tadeusza i Bogdana Słowińskich    
Niedziela  03.09 XXII Niedziela Zwykła 
800 + Stefanię i Stefana Korban, Stanisława Stachurę z int. Korbanów  
1000  1) Msza Święta za parafię  
         2) + ks. Jana Pragnącego od uczestników pogrzebu  
1200 1) + Genowefę, Jana Maj, Annę, Stanisława Krawczyków, Andrzeja, Elżbietę, Maria-
na Bedlów 
        2) w int. rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego w Brzezinach ul. Chęciń-
ska nr 426- 418 
1600 + Stefana Domińczaka i Henrykę Radek  
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 XXI Niedziela Zwykła 
27 sierpnia 2017 r. Nr 40 (457) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 22, 19-23 / Rz 11, 33-36 
Ewangelia: Mt 16, 13-20 
«Gdy Jezus przyszedł w okolice Ceza-
rei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowie-
czego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni 
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków». Jezus zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty je-
steś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na 
to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony je-
steś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i 
Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, 
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze króle-
stwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz 

na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 
niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesja-
szem.». 
Kazanie espresso… 
„Kiedy w czasie rewolucji przemysłowej irlandzcy katolicy przybywali do takich miast jak, jak 
Liverpool, zaczynali od budowy kościoła. Był to znak, że nie są oni jedynie proletariuszami, 
ale obywatelami królestwa Bożego. Ich domy mogły być w slumsach, ale ich dom wieczny 
był w niebie. 
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia moment założenia Kościoła i mianowania św. Piotra 
pierwszym papieżem, który otrzymuje klucze królestwa niebieskiego. Pośredniczy on mię-
dzy ziemią a niebem, gdyż to, co zwiąże lub rozwiąże na ziemi, obowiązywać będzie także 
w niebie. 
>>Świat potrafi zrobić prawie wszystko tak dobrze jak Kościół, a może nawet lepiej - pisał 
Gordon MacDonald. - Nie trzeba być chrześcijaninem, aby budować domy, karmić głodnych 
lub leczyć chorych. Jest tylko jedna rzecz, której świat nie może zrobić. Nie może zaofero-
wać łaski.<<”                                                                                                      /ks. E. Burzyk/ 
 

Ucz nas Panie iść za Twoim głosem 
 
 
 

Extra… 
× 28.08 - Święto Lotnictwa Polskiego 
× 29.08 - Dzień Straży Gminnej 
× 30.08 - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 
× 31.08 - Święto Kawalerii Polskiej 
× 01.09 - Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 20 sierpnia 2017 roku odbyła się w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brze-
zinach uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Jakuba Strzemię. Przewodniczył jej o. Rafał 
Antoszczuk, franciszkanin z Krakowa, krzewiciel kultu nowego brzezińskiego patrona. Reli-
kwie zostały umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu z wizerunkiem bł. Jakuba, który 
ufundowała rodzina Machulskich z Brzezin. Oprawę liturgii przygotowała młodzież z parafii. 
W uroczystości uczestniczyły także dwie siostry zakonne pochodzące z parafii Brzeziny. 
Podczas homilii ojciec franciszkanin podkreślił wyjątkowość postaci bł. Jakuba. Przypo-
mniał, że święci są po to, by ich naśladować. Zachęcał szczególnie do modlitwy przez 
wstawiennictwo patrona w przypadku bólów głowy oraz problemów, które nas przytłaczają. 
Błogosławiony Jakub choć pochodzi z dawnych czasów, bo z XIV wieku może nas wiele 
nauczyć. Troszczył się o zbawienie powierzonych jemu wiernych archidiecezji halickiej. 
Szukał jedności i pojednania wśród zwaśnionych. Radził się Pana Boga i innych osób, gdy 
miał podjąć ważną decyzję. Miał czas dla drugiego człowieka. Odznaczały go też niezwykłe 
ubóstwo i skromność. Kronikarz napisał o nim taką pochwałę: "Był to mąż wielkiej cnoty, 
sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych". 
▪ Tydzień temu po pielgrzymce rowerowej do Santiago de Compostela i Fatimy wrócił do pa-
rafii ks. proboszcz Józef Knap. Pokonał swoim jednośladem łącznie 4250 km. Owocem jego 
pielgrzymowania są relikwie św. Hiacynty i Franciszka Marto, pastuszków fatimskich. Gratu-
lujemy tego niezwykłego dokonania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych relacją z 
pielgrzymki na spotkanie na plebanii, które odbędzie się w poniedziałek 28 sierpnia o godz. 
19.00. Przewidziany mały poczęstunek. 
▪ Informujemy, że zbiórka artykułów szkolnych w kościele została przedłużona do niedzieli 3 
września. Kosz na dary znajduje się przy wejściu do kościoła. 
▪ Dziś o godz. 10.00 zostanie odprawiona msza święta w intencji rodzin przyjmujących Reli-
kwie Krzyża Świętego w Brzezinach ul. Chęcińska nr 444 -  438. Za tydzień o 12.00 będzie 
msza święta w intencji kolejnych rodzin z domów nr 426  - 418. Ave Crux spec unica! 
▪ W przyszłą niedzielę po wszystkich mszach świętych Parafialny Zespół Caritas będzie 
zbierał datki do puszek na poszkodowanych w nawałnicach, które niedawno nawiedziły 
nasz kraj. 
▪ W przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 10.00 do naszej parafii zostaną wprowa-
dzone relikwie błogosławionych 11 sióstr męczenniczek z Nowogródka. Ich wspomnienie li-
turgiczne przypada 4 września. Od piątku 25 sierpnia odmawiamy nowennę w ramach przy-
gotowania do tej uroczystości. 
▪ W piątek 1 września wspominamy bł. Bronisławę. Zapraszamy na mszę św. z błogosła-
wieństwem jej relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00. 
Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież szkolną. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza we wtorek 29 września o godz. 18.00 na Her-
batę z aureolą. Patronował jej będzie bł. Jakub Strzemię. 
▪ Zachęcamy do wyjazdu na Jasnogórskie dożynki w dniu 3 września. Zapisy w zakrystii. 
▪ Zapraszamy do udziału w 4. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września (piątek). Wyjście o godz. 5.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ Zachęcamy do odwiedzania strony naszej parafii: parafia.brzeziny.org.pl 

Nowenna do Błogosławionych Męczenniczek Nazaretańskich 
Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar Bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek 
ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły 
całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich. Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską 
śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim 
życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzi-
nach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Boży człowiek… - bł. Maria Pilar Izquierdo Albero (27 sierpnia) 
Maria Pilar Izquierdo Albero urodziła się 27 lipca 1906 r. w Sara-
gossie. W 1926 r. w drodze z pracy uległa wypadkowi, a rok póź-
niej została sparaliżowana i straciła wzrok. 8 grudnia 1939 r. -  
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia - Maria Pilar doznała cu-
downego uzdrowienia. Wkrótce wraz z grupą przyjaciółek udała 
się do Madrytu, by zrealizować swoje marzenie: założyć zgroma-
dzenie, którego charyzmatem miał być apostolat wśród ubogich. 
Nowy instytut pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie Misjonarek 
Jezusa, Maryi i Józefa mógł rozpocząć działalność dopiero  
w 1942 r. Dwa lata później, na skutek licznych pomówień, Maria 
za radą spowiednika opuściła wspólnotę. W tym okresie znów 

podupadła na zdrowiu. Zmarła w San Sebastián 27 sierpnia 1945 r. Po jej śmierci współsio-
stry, wierne jej charyzmatowi, w 1947 r. powołały do istnienia Dzieło Misyjne Jezusa i Maryi. 

Tu es Petrus... 
227.  Urban VII (15-27.IX.1590) Giambattista Castagna, ur. w 1521 w Rzymie. Był nuncju-
szem w Madrycie i kardynałem, człowiekiem dobrotliwym i pobożnym, lecz zmarł już w 12 
dniu po wyborze. 
228. Grzegorz XIV (5.XII.1590-17.X.1591) Niccolo Sfondrati, ur. 1535 jako syn senatora 
Mediolanu i późniejszego kardynała Francesco Sfondratiego; całe życie był chorowity. Przy-
jaciel świętego Karola Boromeusza i świętego Filipa Neri, wiódł życie ascetyczne także jako 
biskup Cremony, którym został w 1560, czy jako kardynał od 1583. Współcześni uważali go 
za świętego. Politycznie niedoświadczony, powierzył interesy państwa bratankowi Paolo 
Camillo Sfondratiemu, którego mianował kardynałem i sekretarzem stanu. Wewnątrz Ko-
ścioła kontynuował dzieło reformy Soboru Trydenckiego zwłaszcza przez regularne wizyty 
biskupów w Stolicy Apostolskiej. Podczas jego pontyfikatu wyposażono kopułę Bazyliki św. 
Piotra w latarnię. 
 

Zamyśl się… 
„Niewielu ma przywilej dostrzegać sądy 
Boże w historii. Wszyscy jednak mogą 
kierować się słowami Baal Szema: Je-
żeli człowiek zobaczył zło, może zro-
zumieć, że zostało mu ono pokazane 
po to, by poznał własne winy i żałował; 
ponieważ to, co zostało mu pokazane, 
jest także w nim".  
                    /Abraham Joshua heschel/ 

Uśmiech 
Leon XIII: pewnego dnia papież przyjął na audien-
cji hiszpańskiego szlachcica, który, wdzięczny za 
możność rozmowy z papieżem, powiedział mu: 
„Dziękuję Waszej Świątobliwości za tę sposob-
ność. I pomyśleć tylko, że kilka dni przed swoją 
śmiercią Pius IX również udzielił mi audiencji”. Pa-
pież Leon odpowiedział: „Gdybym był wiedział, że 
jest pan tak niebezpieczny dla papieży, przełożył-
bym nasze spotkanie o kilka lat”. 

Coś dla ducha… 
„Wyjście bezpieczeństwa” 

Bohater biblijny, Józef był niewolnikiem Egipcjanina Potifara. Gdy jego żona chciała skusić 
Józefa do czynu nieczystego, ten wymknął się z pokoju, jakby uciekał przed śmiercią. Wie-
dział, że poddanie się pokusie byłoby grzechem przeciwko Mnie, a dla niego było to gorsze 
od śmierci. Wskazałem mu drogę wyjścia, ale musiał uciec od pokus świata pod Moją opie-
kę. Kiedy będziesz w paszczy pokus, wskażę ci drogę wyjścia. Nigdy nie pozwolę, abyś był 
kuszony ponad swoje siły i dam ci przekonanie o tym, co jest słuszne, a co nie. Ty jednak 
musisz działać według Moich wskazań i biec w kierunku wyjścia bezpieczeństwa. Dlatego 
kiedy jesteś w uścisku pokus, natychmiast zacznij szukać ucieczki, którą ci wskażę. Bądź 
przekonany, że w każdej sytuacji jest droga wyjścia. Wykorzystaj swoją sprawność i ruszaj!  
                                                                                                                        /Andy Cloninger/ 

 


