
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 04.09 Dzień Powszedni  - RELIKWIE MĘCZENNICZEK 
800 msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci ze szkoły z Kowali 
900 msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci ze szkoły z Brzezin  
1800 1) + zm. z rodz. Burasów  
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. rodz. Zegadłów   
1830 1) + dziękcz. za Bożą opiekę z prośbą o dalsze Boże łaski oraz o pojednanie rodziny  
        2) + Ewelinę Jabczyk z int. kolegów i koleżanek z pracy firmy Frega  
Wtorek 05.09 Św. Matki Teresy z Kalkuty - RELIKWIE 
1800 1) + Józefę Hejduk w r. śm. i zmarłych z rodz. Hejduków i Węgrzynów 
        2) + Edwarda Pytlika zam. Marta i Marek Puzia   
1830 1) + Natalię Rutkiewicz (5 r. śm.) z int. syna z rodziną  
        2) + Aurela Zegadło od uczestników pogrzebu  
Środa 06.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + O Boże bł. zdrowie, opiekę MB w 20 r. ślubu Tomasza i Beaty oraz dla ich dzieci 
        2) + Ewelinę Jabczyk z int. kolegi i koleżanek z pracy z firmy Frega 
1830 1) + Jolantę Król  
        2) + Edwarda Pytlika zam. od uczestników pogrzebu  
Czwartek 07.09 Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne) 
1800 1) + Tadeusza Kowalskiego (r. śm.) i zm. z rodz. Malców  
        2) + Edwarda Pytlika zam. Zofia Kubiś  
1830 1) + Władysława, Edwarda i Stefanię Metryków, Stefanię i Wincentego Szałasów, 
Genowefę i Tadeusza Januszków zam. rodzina.  
        2) + Aurela Zegadło zam. córka Dorota z rodziną  
Piątek 08.09 Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (święto)   
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Franko-
wicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperków z int. rodziny   
1830 + Anielę, Józefa, Edwarda, Stanisława Malickich i Henryka Kowalskiego   
Sobota 09.09 Bł. Anieli Salawy, dziewicy - RELIKWIE  
1800 W 18 r. ur. Dawida o Boże bł. i potrzebne łaski  
1830 + Franciszkę i Władysława Wierzbickich zam. syn    
Niedziela  10.09 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Za rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. w Brzezinach ul. Chęcińska 387-410 
1600 + Romana (r. śm.) Katarzynę, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek i Janinę Bu-
dzik z int. rodziny  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 20, 7-9 / Rz 12, 1-2  
Ewangelia: Mt 16, 21-27 
«Jezus zaczął wskazywać swoim ucz-
niom na to, że musi udać się do Jero-
zolimy i wiele wycierpieć od starszych 
i arcykapłanów oraz uczonych w Pi-
śmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go 
na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On 
odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź 
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawa-
dą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swo-
je życie, straci je; a kto straci swe ży-
cie z mego powodu, znajdzie je. Cóż 
bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  
w chwale Ojca swego razem z anio-
łami swoimi i wtedy odda każdemu 
według jego postępowania». 

Kazanie espresso… 
„Stefan Chwin wspomina o podstawowej filozofii życiowej, bardzo popularnej na Zachodzie, 
którą można streścić w kilku słowach: >>Żyje się po to, żeby było fajnie<<.  
Święty Piotr, podobnie jak każdy człowiek, chciał uniknąć cierpienia. Jezus nazywa go sza-
tanem, przypominając, że dla chrześcijanina przyjęcie cierpienia i krzyża to powinność. 
Ksiądz Tomáš Halík radzi, że jeśli ktoś nie może znaleźć Jezusa w działalności Kościoła, to 
ma do dyspozycji jeszcze jedną możliwość: >>Spotkać się z Nim tam, gdzie ludzie cier-
pią<<.”                                                                                                                /ks. E. Burzyk/ 
 

Nowe Patronki wstawiajcie się za nami! 
 
 
 

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



A w parafii… 
▪ Dziś o godz. 10.00 do naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie błogosławionych 11 
sióstr męczenniczek z Nowogródka. Ich wspomnienie liturgiczne przypada 4 września. Z tej 
okazji gościmy dziś Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.  
▪ W ubiegłym tygodniu przy plebanii odbyło się ognisko, na którym ksiądz proboszcz opo-
wiadał o swojej pielgrzymce rowerowej do Santiago de Compostela i Fatimy. Uczestniczyło 
w nim ok. 50 osób. 
▪ W dniu 28 sierpnia do naszej parafii trafiły relikwie św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edy-
ty Stein, która została zamordowana w obozie koncentracyjnym. Przekazał je o. Szczepan 
Praśkiewicz. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarza. 
▪ We wtorek 29 sierpnia DM GÓRA zorganizowało „Herbatę z aureolą”, której patronował bł. 
Jakub Strzemię. Młodzi na tarasie świetlicy dyskutowali o potrzebie czasu dla ludzi i Boga. 
▪ W dniu 4 września wspominamy bł. Siostry Męczenniczki, 5 września - św. Matkę Teresę  
z Kalkuty, a 9 września - bł. Anielę Salawę. Zapraszamy na msze z błogosławieństwem reli-
kwiami. 
▪ Zapraszamy we wtorek 5 września o godz. 19.00 do Kaplicy św. Józefa w budynku gospo-
darczym na projekcje filmu fabularnego o św. Matce Teresie z Kalkuty. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
▪ 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zachęcamy dzieci, by ten czas zaczęły ra-
zem z Panem Bogiem. Życzymy im darów Ducha Świętego. Msze św. w kościele na rozpo-
częcie roku szkolnego w Kowali o g. 8.00 i w Brzezinach o godz. 9.00. Za tydzień na mszy 
św. o godz. 10.00 poświęcenie plecaków i przyrządów szkolnych. 
▪ 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. 
▪ W niedzielę 24 września 2017 roku w naszym kościele odbędzie się I Wieczornica im. Ks. 
Jana Pragnącego „Dałeś mi Panie kęs istnienia…”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 
Mszą Święta w intencji śp. Ks. Jana z okazji 70 urodzin. Drugą część będzie stanowił pro-
gram słowno-muzyczny. Oprócz wspomnień o księdzu proboszczu przybliżone zostaną tre-
ści związane z Księgą Hioba. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  
w tym wydarzeniu. 

Intencja różańcowa na wrzesień 
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, 
gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„Jedną z przyczyn tej sytuacji jest nasz stosunek do pieniądza, ponieważ spokojnie przyjmu-
jemy jego panowanie nad nami i nad naszymi społeczeństwami. Przeżywamy przez nas 
kryzys finansowy sprawia, że zapominamy, iż u jego początków tkwi głęboki kryzys antropo-
logiczny: negacja prymatu istoty ludzkiej! Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego 
złotego cielca (por. WJ 32,1-25) znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza 
i w dyktaturze ekonomii bez ludzkiej twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu. Światowy kry-
zys, dotykający finansów i gospodarki, ujawnia własny brak równowagi, a przede wszystkim 
poważny brak ukierunkowania antropologicznego, sprowadzający człowieka tylko do jednej 
z jego potrzeb: do konsumpcji. (…) Reforma finansowa nie pomijająca etyki domagałaby się 
zdecydowanej zmiany postawy ze strony przywódców politycznych, których zachęcam do 
podjęcia tego wyzwania ze stanowczością i dalekosiężnym spojrzeniem, bez pomijania spe-
cyfiki różnych kontekstów. Pieniądz powinien służyć, a nie rządzić! Papież kocha wszyst-
kich, bogatych i ubogich, ale w imię Chrystusa ma obowiązek przypominać, że bogaci po-
winni pomagać ubogim, dostrzegać ich i szanować. Zachęcam was do bezinteresownej so-
lidarności oraz do przywrócenia ekonomii finansów etyce sprzyjającej człowiekowi.”  
                                             /„Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium” papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - św. Rozalia (27 sierpnia) 
Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do dziś jest 
czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modli-
twy i śmierci. Według starej opowieści urodziła się na zamku 
Olivella w pobliżu Bergamo ok. 1130 roku, jako córka księcia 
Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed 
jej urodzeniem matka otrzymała we śnie polecenie, aby na-
zwała ją Rozalia, będzie bowiem najpiękniejszym kwiatem 
rodu i wyspy. Miał to być również proroczy symbol: jej życia 
pokutnego (kolce róży) i niewinności (biel lilii). Kiedy rodzice 
przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu do groty na 
pobliską górę i tam zamieszkała jako pustelnica, prowadząc 
życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Na ścianach wyryła napis: 
"Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie 
dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa". Poddawała się 
licznym umartwieniom, żyjąc w ścisłej łączności z Bogiem. 
Po pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się 

w okolice Monte Pellegrino pod Palermo. Nieprzyzwyczajona do surowego życia, zmarła 
młodo, prawdopodobnie w 1165 lub 1170 r. Podobno po śmierci ukazała się i opowiedziała 
ludziom o tym, jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem  
w maleńkim zagłębieniu skalnym. W roku 1624 przypadkowo odkryto relikwie św. Rozalii. 
Odtąd zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia relikwii miała ustać zaraza, 
która wówczas nękała miasto Palermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywa-
na jako patronka chroniąca od zarazy. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. 
Rozalii daj nam odkryć swoje miejsce na ziemi, gdzie będziemy blisko Ciebie. Amen. 

Tu es Petrus... 
229. Innocenty IX (29.X-30.XII.1591) Giovanni Antonio Facchinetti, ur. w 1519 w Bolonii,  
w 1560 został biskupem Nicastro, a w 1583 kardynałem-prezbiterem. Wybrany na papieża 
w bardzo podeszłym wieku brał udział jeszcze w pracach Soboru Trydenckiego. Był przy-
jaźnie usposobiony do ludzi i godny szacunku, zmarł już po dwu miesiącach pontyfikatu. 

Zamyśl się… 
„Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest 
tylko jedno. Zachować godność czło-
wieka, to pozostać wolnym, nawet przy 
zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać 
sobą - żyć w prawdzie - to jest mini-
mum, aby nie zamazać w sobie obrazu 
dziecka Bożego" 
                     /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/ 

Uśmiech 
Jan XXIII: Dobry papież był również znanym żar-
townisiem. Podczas pewnej rozmowy opowiadał: 
„Często zdarza mi się, że budzę się w nocy i za-
czynam rozmyślać o całej masie poważnych pro-
blemów. Podejmuję więc odważną decyzję, żeby 
pójść rano i rozmawiać o tych sprawach z papie-
żem. Wtedy budzę się zupełnie i przypominam so-
bie, że to ja jestem papieżem!”. 

Coś dla ducha… 
„Tu i teraz” 

Jeżeli nie będziesz skłonny zrezygnować ze wszystkiego, co jest dla ciebie ważne, nigdy nie 
zdołasz wydać owoców. Jeżeli nie oddasz mi całego swojego życia, będziesz istniał tylko 
dla siebie i duchowo będziesz bezużyteczny. Ale jeżeli złożysz swoje życie w Moje ręce, 
możesz otrzymać płodną nadzieję życia i sprawić, że rozkwitnie, a później przemieni się  
w Moją chwałę. Całkowicie oddane Mi życie będzie wykorzystane do wyciągnięcia rąk i do-
tykania życia innych, i przyciągania ich do Mnie w sposób nadprzyrodzony. Kiedy już 
wszystko oddasz, kostnica samowystarczalności stanie się ogrodem życia. To jest życie nie 
tylko dla ciebie, ale także dla ludzi, do których cię poślę. Oddaj wszystko i patrz, co mogę 
uczynić z poddanym Mi sercem.                                                                     /Andy Cloninger/ 

 


