
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 11.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefanię (r. śm.), Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów  
        2) + Edwarda Pytlika z int. bratowej Zofii i rodziny Zielonka 
1830 1) W 8 r. ur. Gabrieli o zdrowie i Boże bł. zam. dziadkowie  
        2) + Aurela Zegadło z int. córki Agnieszki z rodziną 
Wtorek 12.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Ewelinę Jabczyk i Mirosława Kozłowskiego 
         2) + Katarzynę i Bronisława Klimczaków, Franciszkę, Władysława Piotrowskich, 
zam. rodz. Piotrowskich  
1830 1) + Genowefę (1 r. śm.) Stanisława i zm. z rodz. Burasów i Rozparów  
        2) + Edwarda i Helenę Pytlik zam. sąsiedzi Jamioły  
Środa 13.09 Św. Jana Chryzostoma, bp i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)   
1800 Msza Zbiorowa: 1) Mariana Krzyszkowskiego (3 r. śm.) Genowefę, Stefana Krzysz-
kowskich, Czesława Kowalskiego zam. rodzina; 2) Genowefę Dereń z int. męża i córki z 
rodz.; 3) + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów; 4) + Stanisława i Józefę Misior (r. śm.); 
5) + Danutę Kojac z d. Piotrowska zam. koledzy i koleżanki; 6) w 1 r. ur. Emilii Baran o 
zdrowie i Boże bł. 
2000 + Cecylię i Henryka Kmiecik  
Czwartek 14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)  
1800 1) + Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda Para-
dowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego zam. rodzina  
        2) + Edwarda i Helenę Pytlik zam. dzieci z rodzinami  
1830 1) + Stanisławę, Zofię, Tadeusza, Władysława Malickich, Irenę i Edwarda Golów 
zam. Kubiccy.  2) + Aurela Zegadło zam. OSP Kowala  
Piątek 15.09 NMP Bolesnej (wsp. obowiązkowe)   
1800 1) + Henryka Wojtysia z int. dyrekcji i pracowników ZS Jana Pawła II w Brzezinach  
        2) + Edwarda Pytlika z int. kuzyna z rodziną z Ciężkowic   
1900 1) + Stefana, Mariannę Bugajskich, Szymona, Franciszka, Katarzynę Stachura, Kata-
rzynę Baran   2) + Aurela Zegadło zam. syn Marcin z rodziną   
Sobota 16.09 Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana bp (wsp. obow.) 
1600 ślub: Woś Magdalena i Furman Daniel  
1800 1) + zm. z rodz. Prokopów, Stachurów i Nowaków   
        2) + Ewelinę Jabczyk z int. koleżanek i kolegów z FCPK Bytów 
1830 + Edwarda Kołka, Franciszkę i Józefa Kasperków   
Niedziela  17.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 + Mariana Bentkowskiego (26 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1000 1) Msza Święta za parafię  
        2) w intencji rodzin przyjmujących relikwie Krzyża Świętego z Brzezin z ul. Chęciń-
skiej nr 408-394  
1200 + Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzików i całą rodzinę 
Mazurów.  
1600 W 20 r. ślubu Jolanty i Wojciecha  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 33, 7-9  
                Rz 13, 8-10 
Ewangelia: Mt 18, 15-20 
«Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go  
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, po-
zyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź z sobą jeszcze jedne-
go albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła 
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłu-
cha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie 
jak poganin i celnik. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, cokolwiek 
zwiążecie na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 
dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będzie, to wszystko otrzymają 
od mojego Ojca, który jest w niebie. 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród 
nich».». 
Kazanie espresso… 

„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego 
wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami - pisał 
Stefan Kisielewski. 
Ludzie zbyt pewni siebie, nieprzyjmujący uwag i napomnień, działają na własną szkodę. 
Taka postawa uniemożliwia im wszelki rozwój, a także duchowy, który związany jest z dą-
żeniem do doskonałości. 
Czesław Miłosz pisał, że człowiek może mieć nawet 75 procent racji, chociaż to już podej-
rzane. Ale jeżeli mówi, że ma 100 procent >>to „paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, 
największy łajdak<<.”                                                                                         /ks. E. Burzyk/ 
 

Uwielbijmy Krzyż Chrystusa 
 
 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 3 września 2017 roku grono patronów Parafii Brzeziny powiększyło się o 11 
Błogosławionych Sióstr. Relikwie I stopnia Męczenniczek z Nowogródka wprowadziła s. 
Iwona Stachurska wraz z 4 Siostrami Nazaretankami z Kielc. Odbyło się to dzień przed ich 
liturgicznym wspomnieniem. W posrebrzanym relikwiarzu znajduje się 11 relikwii, cząstka 
każdej z Sióstr: Przełożonej s. Stelli, S. Imeldy, S. Rajmundy, S. Danieli, S. Kanuty, S. Ser-
gii, S. Gwidony, S. Felicyty, S. Heliodory, S. Kanizji, S. Boromei. Z okazji uroczystości został 
przygotowany specjalny ołtarzyk na relikwie oraz obrazki z wizerunkiem błogosławionych  
i modlitwą. Życie i męczeństwo patronek przybliżyła s. Danuta Kozioł, która uczestniczyła  
w ekshumacji doczesnych szczątek błogosławionych w Nowogródku. Oprawę liturgii przygo-
towała młodzież z parafii. Niech ich męczeńska krew będzie dla nas świadectwem, że Chry-
stus pokonał śmierć i zaprasza nas do chwały Nieba. 
▪ We wtorek 5 września w kaplicy św. Józefa odbył się pokaz filmu o Matce Teresie. Przyby-
ło na niego ok. 25 osób. Na zakończenie spotkania wszyscy przeszli do sali poniżej w bu-
dynku gospodarczym i odbyło się nadanie jej imienia św. Matki Teresy z Kalkuty. 
▪ Dziś o 10.00 poświęcenie plecaków i przyrządów szkolnych najmłodszych uczniów. 
▪ Tydzień temu w naszej parafii na ofiary nawałnic Parafialny Zespół Caritas zebrał 2270 zł. 
Dziękujemy za otwartość serca. 
▪ Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież śpiewającą lub grającą do dołączenia do 
Scholi Parafialnej. Próba we wtorek 12 września o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Brze-
zinach. 
▪ W środę o 18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 20.00 Nabożeń-
stwo Fatimskie. W piątek o 18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
▪ W czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na ten dzień wrócą do świątyni pere-
grynujące po parafii Relikwie. Zapraszamy na mszę św. o 18.00, by oddać cześć Krzyżowi  
Naszego Pana. 
▪ 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.  

W poszukiwaniu… 
11 września 2001 roku pierwszy samolot uderza w wieże World Trade Center. Kiedy już 
wiadomo, że to nie zwykły wypadek jak mówią reporterzy Prezydent wydaje rozkaz 24 go-
dzinnego ostrzału rakietowego wszystkich potencjalnych siedzib terrorystów w Afganistanie. 
Kiedy kolejne osoby oddają życie w Stanach Zjednoczonych piach afgańskiej ziemi dudni 
od ryku ranionej Ameryki. Tego dnia ludzkość „weszła” na kolejny poziom wojny. Do tej pory 
przez wieki do walk stawali rycerze i żołnierze w imieniu swoich Władców, podczas II Wojny 
Światowej po raz pierwszy żołnierze stanęli przeciwko ludności cywilnej. A 11 września po 
raz pierwszy zostało zaatakowane Państwo przez jednego człowieka i jego bandę. Tylko jak 
to możliwe? Wszystkie religie świata mówią o podziale na dobro i zło, o duszy i o jej nie-
śmiertelności, o szacunku do drugiego człowieka ten „fenomen” teolodzy wyjaśniają, że mu-
siało dojść do Pierwotnego Objawienia Boga stąd ta zbieżność wszystkich religii. Tylko jak 
to możliwe, że nadal człowiek rani człowieka z imieniem Boga na ustach?  Dlaczego terro-
ryści wybierają Islam jako usprawiedliwienie swoich brudnych czynów? Mówią, że walczą 
dla Boga ale widać nie doczytali nauczania swojego proroka bo sam Mahomet powiedział: 
„Kto niesprawiedliwie wyrządzi zło Żydowi albo chrześcijaninowi, we mnie znajdzie wroga w 
dniu Sądu Ostatecznego". Nawet Koran mówi, że początkiem Sądu Ostatecznego nad ludz-
kością będzie powtórne przyjście Jezusa: „On [Jezus] jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny 
[Sądu]! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną!" (Sura 43, 61). Początek poznania 
Boga zaczyna się od czynienia dobra a nie wojny i karabinów.                                         /KK/ 

Boży człowiek… - bł. Ogleriusz (10 września) 
Ogleriusz pochodził z Trino, małego miasteczka położonego  
w pobliżu Vercelli. Urodził się około roku 1145. Wstąpił do 
cystersów w Locedio. Widzimy go, jak towarzyszy opatowi 
Piotrowi, gdy ten na życzenie papieża usiłuje doprowadzić do 
pokoju między zwaśnionymi miastami północnych Włoch. 
Celestyn III powierzył im ponadto głoszenie krucjaty. W roku 
1205 Ogleriusz objął rządy w Locedio. Tam też zmarł 10 
września 1214 r. Jego kult Pius IX zaaprobował w roku 1875. 
Ogleriusz pozostawił po sobie dwa dzieła: Tractatus in 
laudibus Sanctae Dei Genitricis i Expositio super Evangelium 
in Coena Domini. Wywarły one znaczy wpływ na rozwój 
mariologii, ascezy i mistyki. Modlitwa. Panie Boże przez 
wstawiennictwo bł. Ogleriusza prosimy Cię natchnij serca 
ludzi na całym świecie, by dążyli do wprowadzania pokoju 
poprzez głoszenie Ewangelii. Niech prawdy w niej zawarte 
inspirują do czynienia dobra, postawy pokory, wybaczenia  
i modlitwy. Niech bł. Ogleriusz przez przykład życia pokazuje 
nam czym jest prawdziwa wiara i miłość. Amen. 

Extra… 
× 12.09 - Święto Wojsk Lądowych 
× 15.09 - Dzień Opakowań 
× 16.09 - Dzień Bluesa 
Tu es Petrus... 
230. Klemens VIII (30.I.1592-3.III.1605) Ippolito Aldobrandini, ur. w 1536, cieszył się sławą 
wybitnego jurysty. Chociaż był człowiekiem pobożnym, nieobce mu były także nepotyzm  
i rozrzutność. Ogłosił Rok Jubileuszowy 1600, który sprowadził do Rzymu milion pielgrzy-
mów. Kontynuował dzieło reform w Kościele. 
 

Zamyśl się… 
Pius II: „W połowie minionego wieku papież Pius za-
prosił do siebie przedstawicieli włoskich wyższych 
sfer. Aby dotrzeć do jego rezydencji, musieli przejść 
przez bardzo biedną dzielnicę miasta. Nędzarze za-
częli miotać obelgi pod ich adresem i wylewać na bo-
gaczy zawartość nocników. Kiedy możni stanęli przed 
obliczem papieskim powitali Piusa, oczekując jakie-
goś zadośćuczynienia. Papież tylko ich pouczył: „Go-
dzina waszej audiencji minęła”. /Evangelina Himitian/ 

Uśmiech 
Pewnego dnia Paweł VI zadzwonił 
do żeńskiego klasztoru Świętego 
Ducha w Rzymie. Odebrała zakon-
nica, mówiąc: „Halo, tu matka prze-
łożona Ducha Świętego”. Papież 
odpowiedział: „Przykro mi, będziesz 
musiała zaakceptować rozmowę  
z zaledwie Wikariuszem Chrystusa 
na ziemi!”. 

Coś dla ducha… 
„Doskonała miłość” 

Czasami najlepszym sposobem dostrzeżenia Mnie jest zauważenie, jak żyję w tobie. W dzi-
siejszym świecie jesteś Moją chodzącą i mówiącą żywą Ewangelią. Przygotowałem sobie  
w tobie dom i każdy, komu pozwolisz wejść w twoje życie, będzie mógł zobaczyć Mnie żyją-
cego w tobie. Będą czuli ciepło Mojego Ducha i ciemną nocą będą widzieli wzywające ich 
światło Mojej nadziei. Odczują objęcia Mojej miłości i łaski. Ponieważ żyję w tobie, to 
wszystko, co jest w tobie, będzie stawało się doskonałe, jeżeli będziesz kochał ludzi i żył 
Moją Ewangelią. Nie zagłusz w sobie głosu Mojej doskonałej miłości. Kochając bliźnich, 
okazujesz światu Moją doskonałą miłość.                                                      /Andy Cloninger/ 

 


