
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 20.08 Wspomnienie św. Bernarda  
1800 + Krzysztofa, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarachów  
1830 + Bogusława Kurdka z int. Sylwii z chrześnicą  
Wtorek 21.08 Wspomnienie św. Piusa X 
1800 + Juliana Śmietanę z int. żony  
1830 + Władysława Bentkowskiego z int. uczestników pogrzebu   
Środa 22.08  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej  
1800 + Irenę Golę (r. śm.) 
1830 + Bogusława Kurdka z int. rodziny Domagałów  
Czwartek 23.08 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisława (1 r. śm.), Stefanię Zychowicz i Zdzisława Wojtasia  
1830 + Władysława Bentkowskiego z int. syna Józefa z żoną Danutą  
Piątek 24.08  Święto św. Bartłomieja  
     O Boże bł. i potrzebne łaski dla Mai z okazji pierwszego spotkania z Jezusem Euchary-
stycznym 
1800 +Henryka Kowalskiego (6 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
Sobota 25.08 Dzień Powszedni  – RELIKWIE ŚW. MIRIAM BAOUARDY 
1700  Ślub: Anna Szumilas i Adam Węgrzyn  
1800  O Boże bł. zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji 1 ur. Piotra  
1830 + Stefanię, Jana Wawrzeńczyk, Henryka, Jana, Mariannę, Irenę, Edwarda Gola z int. 
rodziny  
Niedziela 26.08 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  
800  w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego w Nidzie 
1000  W 31 r. ślubu Zofii i Daniela  
1200 1) Chrzty: Zofia Maj, Patryk Sowa  
        2) Msza Święta za Parafię 
1600  + Janinę Lewoniewską z int. siostrzenicy z rodziną  
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 XX Niedziela Zwykła 
19 sierpnia 2018 r. Nr 38 (508) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Prz 9, 1-6 /  Ef 5, 15-20 
Ewangelia: J 6, 51-58 
Jezus powiedział do Żydów: «Ja 
jestem chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spo-
żywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, 
jest moje Ciało, wydane za ży-
cie świata». Sprzeczali się więc 
między sobą Żydzi, mówiąc: 
«Jak On może nam dać swoje 
ciało do jedzenia?» Rzekł do 
nich Jezus: «Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Jeżeli 
nie będziecie jedli Ciała Syna 
Człowieczego ani pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w so-
bie. Kto spożywa moje Ciało  
i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę  
w dniu ostatecznym. Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem,  
a Krew moja jest prawdziwym 
napojem. Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie po-
słał żyjący Ojciec, a Ja żyję 
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki 
jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki». 

Kazanie espresso… 
„Zamknięci w doczesności, a często nią oczarowani, nie myślimy i nie tęsknimy do wiecz-
ności. Jezus na ziemi tęsknił do niej, do domu Ojca, i chciał w nas tę tęsknotę obudzić. Zbyt 
łatwo zgodziliśmy się naszą śmiertelność. Jesteśmy jak chorzy, którzy nie walczą o życie. 
Nawet nie szukają lekarstwa. Eucharystia jest lekarstwem na naszą śmiertelność.  

/ks. E. Staniek/ 
 

Tyś Królową Nieba i Ziemi Maryjo! 

+W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zdzisława 
Stachurę z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju + 

Extra… 
× 19.08 - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 
× 25.08 - Dzień polskiej żywności 
 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 11 sierpnia 2018 roku 45-osobowa grupa z Parafii Brzeziny wraz z ks. Kanonikiem Józe-
fem Knapem udała się na pielgrzymkę po relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
Wzięli w niej udział członkowie Kół Różańcowych. O godz. 8.00 pielgrzymi uczestniczyli  
w eucharystii przy konfesji św. Stanisława w katedrze wawelskiej. W jej trakcie ks. prałat 
Zdzisław Sochacki przekazał relikwie pierwszego stopnia Patrona Polski na ręce ks. pro-
boszcza. Po zakończeniu mszy świętej pielgrzymi z Brzezin zostali oprowadzeni po kate-
drze wawelskiej. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Starego Miasta. Wizyta  
w Krakowie zakończyła się zwiedzaniem Muzeum bł. Angeli Truszkowskiej. Pielgrzymi  
z Brzezin udali się także do Szczepanowa. W miejscowości narodzin św. Stanisława nawie-
dzili bazylikę, kościół znajdujący się w miejscu domu rodzinnego świętego oraz źródełko  
w miejscu jego narodzin. 
▪ W niedzielę 12 sierpnia 2018 roku w trakcie słów Pieśni Duchowej o. Paweł Hańczak  
z Krakowa wprowadził do kościoła w Brzezinach relikwie pierwszego stopnia św. Jana od 
Krzyża, prezbitera, doktora Kościoła. Spoczęły one na przygotowanym ołtarzu w relikwiarzu 
ufundowanym przez redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Na uroczystość do Brzezin 
razem z o. Pawłem przybył br. Mirosław z III roku seminarium. Oprawę liturgii przygotowała 
schola i chór parafialny. W trakcie mszy śpiewane były m.in. pieśni ze słowami z dzieł napi-
sanych przez św. Jana od Krzyża. Uroczysta eucharystia zakończyła się ucałowaniem reli-
kwii św. Jana od Krzyża. W tym czasie śpiewana była Litania do Patronów Brzezińskich. 
▪ W środę nasza parafia przeżywała odpust parafialny z okazji Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
tej pięknej uroczystości. Tego dnia odbyło się także pożegnanie ks. Waldemara Września, 
który po 4 latach pracy w Brzezinach, otrzymał nominację na proboszcza w Kłucku. „Księże 
Waldemarze! Pragniemy Ci podziękować za posługę sakramentalną: za wszystkie Euchary-
stie sprawowane z mistycznym skupieniem, za godziny wysiedziane w konfesjonale  
w oczekiwaniu, by przekazać Boże Miłosierdzie, za wytrwałe przygotowania dzieci do I Ko-
munii Świętej i młodzieży do bierzmowania. Pragniemy Ci podziękować za posługę Słowa: 
za wszystkie homilie, przybliżanie życiorysów świętych, za orędzia Matki Bożej, za mądre 
historie i każdą wspólną modlitwę. Pragniemy Ci podziękować za posługę radości: za szcze-
ry uśmiech, poczucie humoru i wszystkie zabawne historie opowiadane z dużym zaangażo-
waniem. Pragniemy Ci podziękować za posługę upiększania: za wszystkie porady przy de-
koracjach, za pilnowanie czystości ministranckich komeż i za Twój ogród pełen pięknych 
kwiatów. Pragniemy Ci  podziękować posługę dobra: za pomoc przy różnych pracach, za 
takt i pokorę, za opiekę nad ministrantami i otwarte serce dla każdego. Niech Dobry Bóg Ci 
za to wszystko wynagrodzi.” 
▪ Zapraszamy do udziału w 5. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W sobotę wspomnienie św. Miriam Baouardy, zapraszamy na msze św. z błogosławień-
stwem relikwiami. 
▪ W środę wspomnienie NMP Królowej, a za tydzień w niedzielę Uroczystość NMP Często-
chowskiej. 
▪ Wyjazd na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę w poniedziałek 20 sierpnia o godz. 7.00 
spod kościoła. Uczestnicy pielgrzymki mieszkający po trasie proszeni są o dołączenie do 
grupy. 
▪ W ostatnim czasie, z funduszy Kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach, zostało 
wykonane 11 kolejnych tabliczek z nazwiskami ofiar wojen, które umieszczono na Murze 
Pamięci. Wkrótce zostaną podjęte prace renowacyjne przy zabytkowych nagrobkach. Wy-
konano również prace oczyszczające i niwelujące teren przy murze cmentarnym. Dziękuje-
my organizatorom kwesty za inicjatywę i sfinansowanie tych prac, a p. Tomaszowi Wosiowi 
za ich wykonanie i złożoną przy tej okazji ofiarę na cele parafii. 
 

Boży człowiek… - bł. Wiktoria Rasoamanarivo (21 sierpnia) 
Wiktoria urodziła się w 1848 r. w Tananariwie 
(na Madagaskarze). Po osiedleniu się jezuitów 
na Madagaskarze uczęszczała do szkoły pro-
wadzonej przez józefitki z Cluny. Zapoznała się 
wówczas z religią katolicką i w dzień Wszyst-
kich Świętych 1863 r. przyjęła chrzest. Mając 
szesnaście lat, zapragnęła wstąpić do zakonu, 
ale wydano ją za krewnego o imieniu Radriaka 
(Ratsimatakodriaka). Na jej żądanie ślub odbył 
się według obrządku katolickiego. Mąż okazał 
się apodyktyczny, a nawet brutalny. Znosiła to 
cierpliwie, bez uskarżania się. Nie przystała też 
na namowy krewnych, którzy radzili jej odejść 

od męża. Gdy był bliski śmierci, pojednała go z Bogiem i sama ochrzciła. Zobowiązana do 
uczestniczenia w życiu dworskim, w otoczeniu kalwińskim świeciła wzorem wierności dla 
Kościoła. Pozyskała sobie tym szacunek wielu osób. Gdy w 1883 r. Howasi wojowali  
z Francuzami, a misjonarzy wydalono, odważnie broniła swych współwyznawców, oskarżo-
nych o zdradę kraju, i podtrzymywała ich na duchu. W 1886 r. mogła się już cieszyć z po-
wrotu jezuitów. Wiele czyniła też na rzecz potrzebujących. Zmarła po ciężkiej chorobie 21 
sierpnia 1894 r. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w 1989 r. podczas wizyty w jej ojczyźnie. 
Modlitwa. Boże Wszechmocny niech przykład bł. Wiktorii wskazuje nam jak przyjąć drogę, 
którą nam dałeś i nią z radością dążyć. Amen. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Pieszo do Rzymu dotrze 40 tys. młodych ludzi, którym na pielgrzymim szlaku towarzyszy 
120 włoskich biskupów. Ponadto na spotkanie z papieżem przybędzie dodatkowo 30 tys. 
osób nie tylko z Włoch, ale i innych krajów Europy, które włączyły się w to wspólne piel-
grzymowanie ku październikowemu Synodowi Biskupów na temat młodzieży. - To czas 
wspólnego wzrastanie w wierze i tworzenia wspólnoty młodzieży, która musi widzieć w Ko-
ściele swego sprzymierzeńca - podkreśla kard. Bassetti. Zaznacza, że nigdy wcześniej we 
Włoszech nie miała miejsca pielgrzymka, która wyruszałaby do Rzymu jednocześnie  
z wszystkich diecezji, stąd hasło inicjatywy "Przez tysiąc dróg".                            /za:deon.pl/ 

Zamyśl się… 
„Nie wolno traktować tradycji jako pewników, które 
decydują o naszym absolutnym przekonaniu, że je-
steśmy na prawdziwej drodze. Często nasze obu-
rzenie wynika z lęku, że nasz świat, do którego sta-
bilizacji używamy Boga, rozpada się.”  
                                                              /abp Nossol/ 

Uśmiech 
Dziadek ze wsi odwiedza rodzinę  
w mieście. Córka i zięć wysłali go do 
teatru. - No i jak, podobało sie dziad-
kowi w teatrze? - Bardzo. A szczegól-
nie na końcu, kiedy dawali płaszcze! 
Wziąłem trzy... 

Coś dla ducha… 
„Witajcie Marnotrawni” 

Zawsze Cię, kochałem, synu. Jestem dumny z pracy którą wykonałeś. Jestem zadowolony  
z twojego dobrego sera i gotowości do służby. Ale nie chcę, abyś był tak zapatrzony w ideał 
dobrego syna, że stracisz serce dla wracającego dla Mnie syna marnotrawnego. Może wę-
drował przez długi czas, marnując dary, które mu dałem. Może był zaniedbany czy chory. 
Podczas swojej wędrówki mógł nabrać złych przyzwyczajeń. Może inaczej wyglądać, my-
śleć czy zachowywać się. Ale kiedy jest gotowy przyjść do domu, chcę, abyś wybiegł ze 
Mną na jego powitanie. Chcę abyś radował się, zabijając tłuste cielę i przywitał przybysza  
w naszym domu, gdyż to także jego dom. Mój synu, przywitajmy razem wszystkich synów 
marnotrawnych.”                                                                                             /Andy Cloninger/ 

 


