
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 24.09 Dzień Powszedni 
1800  1) + Annę, Ignacego Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruk, Władysławę, Tadeusza, 
Marka Szewczyków, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę 
         2) + Władysława Bentkowskiego z int. wnuczki Edyty z rodziną  
1830  1) O zdrowie i Boże bł. dla Aleksandry i Marcela Wierzbickich z int. rodziców  
         2) + Zdzisława Stachurę z int. swatowej Frankowicz  
Wtorek  25.09  Dzień Powszedni 
1800 1) + Stanisława, Janinę, Mariana, Błażeja Krajewskich, Józefa Mazura z int. rodziny  
z Nidy  
        2) + Władysława Bentkowskiego z int. Heleny Adamczyk  
1830 1) + Władysława, Katarzynę, Józefa, Stefana Kruków, Franciszka, Zdzisława, Stani-
sława Kutów z int. Henryka Kuty z rodziną  
         2) + Zdzisława Stachurę z int. rodziny Kotwiców i dzieci   
Środa  26.09 Dzień Powszedni 
1800 + Stefana, Mariannę Bugajskich, Franciszka, Szymona, Mariannę Stachurów, Kata-
rzynę Baran  
1830 + Józefa, Wiktorię, Henryka, Romana Zawadzkich  
Czwartek 27.09 Wspomnienie św. Wincentego a Paulo   
1800 1) + Leokadię, Jana Machulskich i zm. z rodziny Machulskich 
        2) z okazji 80 rocznicy urodzin i 60 rocznicy ślubów wieczystych 
1830 1) + Genowefę i Władysława Piotrowskich  
        2) + Czesława Wiejasa od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach   
Piątek 28.09  Wspomnienie św. Wacława, męczennika  
1800  + Stanisława Kaczora, Mariannę, Stanisława, Katarzynę i Anielę Jędrochów, Józefę, 
Władysława Zawadzkich, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling 
1830 + Bogusława Kurdka z int. szwagierki Marty z rodziną  
Sobota 29.09 Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała  
1800 + Michała, Stefanię Potoków, Mariannę, Andrzeja Kubickich  
1830  + Genowefę Puchała (12r. śm.) Bolesława, Andrzeja Puchałów  
Niedziela  30.09 Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła 
800  + Irenę Stachurę i zm. członkinie Kółka Różańcowego im. Św. Szarbela z Nidy  
1000  + Mateusza Węgrzyna (20r. śm.) Pelagię i Tadeusza Węgrzyn z int. rodziny 
1200  Msza Święta za Parafię   
1600  1) W int. Teresy Bębacz w 80 r. urodzin o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej z 
int. dzieci z rodzinami 
         2) w int Klaudii Krzyszkowskiej z okazji 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata w dorosłym życiu z int. rodziny 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 2, 12. 17-20  
                   Jk 3, 16 – 4, 3 
Ewangelia: Mk 9, 30-37 
Jezus i Jego uczniowie przemierzali 
Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem 
swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie». 
Oni jednak nie rozumieli tych słów,  
a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, za-
pytał ich: «O czym to rozprawialiście 
w drodze?» Lecz oni milczeli, w dro-
dze bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł 
do nich: «Jeśli ktoś chce być pierw-
szym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich». Po-
tem wziął dziecko, postawił je przed 
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 
do nich: «Kto jedno z tych dzieci 
przyjmuje w imię moje, Mnie przyj-
muje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał». 

Kazanie espresso… 
„Ludzie ustanowili wiele różnych hierarchii i sporo godności. Według godności oceniają war-
tość człowieka. Bóg nie liczy się z tymi hierarchiami, lecz ocenia człowieka według stopnia 
jego miłości. Dla tego, kto kocha, nieważne jest to, jak ludzie go oceniają.”   /ks. E. Staniek/ 
 
 

ROK ŚW. O. PIO 
100 lat od otrzymania stygmatów 

50 lat od śmierci 
 
 
 

Extra… 
× 25.09 - Dzień urodzin śp. ks. Jana Pragnącego (inspiratora tej rubryki)  
× 27.09 - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 
 



A w parafii… 
▪ Dziś wspomnienie św. o. Pio, msze święte z błogosławieństwem relikwiami.
▪ Zapraszamy dziś do uczestnictwa w II Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "Dobry 
przyjaciel jest wielki darem nieba". Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Przyj
ciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA i Parafialny Zespół Caritas.
czornica rozpocznie się mszą św. w intencji śp. ks. Jana o godz. 17.30 w kościele. Później 
zaplanowano program artystyczny w Szkole Podstawowej w Brzezinach. W tym roku będzie 
on nawiązywał do "Małego Księcia". 
▪ Zapraszamy dzieci i młodzież chętnych uczyć się gry na gitarze na bezpłatne nauki. Liczba 
osób ograniczona. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 1 października o godz. 16.30 w świ
tlicy w Brzezinach. Osoby chętne dołączyć do scholi parafialnej zapraszamy na próbę do 
świetlicy 1 października o godz. 17.30. Przez rozwijanie talentów, chcemy by nie zabrakło 
osób, które muzyką wielbić będą Boga. 
▪ 6 października odbędzie się 2. Pielgrzymka Rowerowa z naszej parafii. T
się do Tokarni. Zapisy w zakrystii. 
▪ Parafia Brzeziny w niedzielę 16 września 2018 r. przeżywała uroczystość wprowadzenia 
relikwii bł. Angeli Truszkowskiej do kościoła. Dokonały tego jej duchowe córki, Siostry Fel
cjanki z Krakowa. Relikwie na ręce ks. Kanonika Józefa Knapa przekazała s. Alina Płos
czyca, przełożona prowincjalna krakowskiej prowincji sióstr felicjanek, która przybyła z del
gacją pięciu sióstr. Relikwiarz bł. Angeli ufundowała rodzina Łodejskich. W uroczystości 
wzięło udział małżeństwo z Kanady, które gościło w Brzezinach w czasie Światowych Dni 
Młodzieży. 
▪ W tym roku Kościół w Polsce świętuje Rok Świętego Stanisława Kostki z okazji 450. roc
nicy jego śmierci. W dniu jego święta 18 września 2018 r. przy licznym udziale dzieci i mł
dzieży z parafii relikwie Świętego Stanisława Kostki zostały wprowadzone do kościoła 
w Brzezinach. Dokonał tego rodak, ks. Dariusz Węgrzyn. Święty Stanisław Kostka jest p
tronem dzieci i młodzieży oraz Polski. Siedemnaście lat temu za swego patrona obrała go 
brzezińska schola parafialna. Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe 
ze szkoły w Brzezinach i Kowali. 
▪ W dniach 15-16 września 2018 roku w Brzezinach przebywali pielgrzymi ŚDM z Kanady. 
Wrócili odwiedzić znajomych, poznanych w 2016 roku w czasie tygodnia w diecezji. Opiekę 
nad małżeństwem Joseph i Johanna Minten pełniła Aleksandra Głodek.
Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA przygotowało w Brzezinach ognisko ŚDM. Uczestniczyły 
w nim przede wszystkim rodziny goszczące pielgrzymów dwa lata wcześniej. Włączyły się 
w organizację przez przyniesienie smakołyków. W przygotowaniach pomogli także ks. k
nonik Józef Knap i Parafialny Zespół Caritas. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dzisiaj na myśl przychodzi mi dwóch Janów, których lubił wspominać ks. Jan 
Pragnący. Jednego ludzie okrzykneli uśmiechniętym papieżem, albo dobrym Janem 
był to Jan XXIII papież. Drugi to ubogi francuski proboszcz z Ars Jan Maria Vianney
do którego ciągneli książęta i księżniczki, aby wysłuchać jego kazań i go spotkać.
Obu ich łączyło to, że nie zabiegali o blichtr świata a świat i tak do nich ciągnął. Jak 
myślisz, co sprawiało, że tak pozytywnie byli odbierani przez innych ludzi? 
- /DZ/ Na początku warto przypomnieć, że obydwaj przez Kościół zostali ogłoszeni świętymi. 
To co moim zdaniem ich łączy to prostota życia i autentyczność. Żaden z nich nie 
wywyższał się, ani nie udawał kogoś, kim nie był. Papież Jan zachwycił świat także 
radością, poczuciem humoru i naturalną pokorą. Proboszcz z Ars zaw
godzinami spędzonymi na modlitwie i w konfesjonale. Auetntyczny przykład życia pociąga 
bardziej niż mądre elaboraty, teoretyzowanie. Sądzę, że to właśnie inspirowało ks. Jana 
Pragnącego. I w jego życiu mogę znaleźć cechy tych świętych: 
uśmiechU i jak sam powiedział: „Najważniejsze to trwać w przyjaźni z Panem Bogiem”.
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Boży człowiek… - bł. Herman Kaleka
Herman urodził się 18 lipca 1013 roku jako syn Wolfrada II, 
hrabiego w Altshausen. Urodził się 
że z trudem tylko mógł się poruszać. Dlatego otrzymał prz
mek Kaleka (Contractus, der Lehme). Rodzice oddali syna do 
opactwa benedyktyńskiego w Reichenau. Mnisi przyjęli kalekę 
ze względu na zasługi, jakie hrabia położył dla op
piero okazało się, jak nader hojnie Opatrzność zrekompens
wała u Hermana kalectwo fizyczne dobrami duchowymi. Nie 
mogąc oddawać się pracy fizycznej ani nawet swobodnie się 
poruszać, Herman chłonął wiedzę z bogatej biblioteki zakonnej. 
Dość szybko tak bardzo się wyspecjalizował, że stał się jedną 

z najbardziej wykształconych osób w swoich czasach. Zostawił także po sobie wiele dzieł. 
Był także utalentowanym kompozytorem. Zmarł 24 września w 1054 roku w 41. roku życia. 
Modlitwa. Panie Boże niech przykład bł. Hermana wskazuje nam jak szukać swego pow
łania naprzeciw wszelkim trudnościom. Amen.

Modlitwa... 
„Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna 
Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się 
rza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak 
ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności 
uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświ
i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami 
z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem 
i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.
wnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najł
skawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jez
sa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne 
i zaliczony między Jego członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez z
słony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki 
pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Zamyśl się… 
„Można być świętym z 
pastorałem w ręku, ale 
tak samo dobrze moż-
na nim zostać, mając w 
ręku miotłę.” 

/Św. Jan XXIII/ 

Uśmiech 
Pewien człowiek spowiadał się następująco: 
ale dużo się modliłem 
pościłem - też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem 
ludziom - znowu się wyrównuje. 
stracił cierpliwość i krzyknął: 
bierze do piekła - 

Coś dla ducha… 
„Prawdziwy mężczyzna pokazuje uczucia

„Dałem ludziom pracę, aby ich uszczęśliwić. To że ludzie pracują, nie wynikiem upadku 
Adama. Upadek jedynie uczynił ją cięższą. Praca była od początku, nawet w raju. Jeżeli 
pracujesz na utrzymanie, uważaj się za szczęśliwego. Używam pracy do doskonalenia tw
jego charakteru. Aby dać życie i oddech twojemu chrześcijaństwu, mogę użyć trudnych ludzi 
i sytuacji, terminów i wyzwań. Drobnych sytuacji w pracy używam do budowania trwałej 
uczciwości i prawości. Przestrzegam cię, Mój synu, nie lekceważ pracy. Nie żyj od weeke
du, do weekendu, czy też emerytury. W pracy możesz nauczyć się więcej niż na polu golf
wym. Pozwól Mi dać ci właściwe nastawienie do twojej pracy. Dziecko, które otrzyma 
wszystko bez współpracy z rodzicami, pozostaje infantylne.  Mój synu, praca jest błogosł
wieństwem!”                                                                           

 

bł. Herman Kaleka (24 września) 
Herman urodził się 18 lipca 1013 roku jako syn Wolfrada II, 
hrabiego w Altshausen. Urodził się ułomny, sparaliżowany, tak 
że z trudem tylko mógł się poruszać. Dlatego otrzymał przydo-
mek Kaleka (Contractus, der Lehme). Rodzice oddali syna do 
opactwa benedyktyńskiego w Reichenau. Mnisi przyjęli kalekę 
ze względu na zasługi, jakie hrabia położył dla opactwa. Tu do-
piero okazało się, jak nader hojnie Opatrzność zrekompenso-
wała u Hermana kalectwo fizyczne dobrami duchowymi. Nie 
mogąc oddawać się pracy fizycznej ani nawet swobodnie się 
poruszać, Herman chłonął wiedzę z bogatej biblioteki zakonnej. 
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z najbardziej wykształconych osób w swoich czasach. Zostawił także po sobie wiele dzieł. 
Był także utalentowanym kompozytorem. Zmarł 24 września w 1054 roku w 41. roku życia. 

przykład bł. Hermana wskazuje nam jak szukać swego powo-
łania naprzeciw wszelkim trudnościom. Amen. 

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna 
Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do leka-
rza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak 

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności 
uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo  
i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami  
z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem  

zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak ze-
wnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najła-
skawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezu-

Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne 
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez za-

słony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki 
ostacią Chleba. Amen.”                       /modlitwa Św. Tomasz z Akwinu/ 

Pewien człowiek spowiadał się następująco: - Dużo przeklinałem, 
ale dużo się modliłem - to się wyrównuje. Dużo piłem, ale dużo 

też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem 
znowu się wyrównuje. - W tym momencie spowiednik 

cierpliwość i krzyknął: - Pan Bóg cię stworzył, a diabeł za-
 to też się wyrównuje!?” 

Prawdziwy mężczyzna pokazuje uczucia” 

Dałem ludziom pracę, aby ich uszczęśliwić. To że ludzie pracują, nie wynikiem upadku 
k jedynie uczynił ją cięższą. Praca była od początku, nawet w raju. Jeżeli 

pracujesz na utrzymanie, uważaj się za szczęśliwego. Używam pracy do doskonalenia two-
jego charakteru. Aby dać życie i oddech twojemu chrześcijaństwu, mogę użyć trudnych ludzi 

acji, terminów i wyzwań. Drobnych sytuacji w pracy używam do budowania trwałej 
uczciwości i prawości. Przestrzegam cię, Mój synu, nie lekceważ pracy. Nie żyj od weeken-
du, do weekendu, czy też emerytury. W pracy możesz nauczyć się więcej niż na polu golfo-

m. Pozwól Mi dać ci właściwe nastawienie do twojej pracy. Dziecko, które otrzyma 
wszystko bez współpracy z rodzicami, pozostaje infantylne.  Mój synu, praca jest błogosła-

”                                                                                                    /Andy Cloninger/ 


