
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 08.10 Dzień Powszedni 
1600  + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysztofa 
Dudzik i zm. z r. Zawadzkich  
1700  + Kazimierza Bałę, Edwarda, Józefa Brzozów, Mirosława Kozłowskiego i Ewelinę 
Jabczyk   
Wtorek  09.10  Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 

1600 + Edwarda Nowaka (8r. śm.)  
1700 + Za zm. z r. Prokopów, Stachurów, Nowaków i Klimczaków  
Środa 10.10  Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ 
1600 + Janinę i Stanisława Malickich  
1800 1) + Henryka Ślusarczyka; 2) + Zdzisława (9 r. śm.) zm. z r. Kubickich, Kazimierę, 
Mariana, Janusza Misior, Helenę, Zygmunta Baran z int. rodziny;  3) + Zdzisława Metrykę 
(15r. śm.); 4) + Za zm. z r. Kowalskich, Kaczorów, Malców i Cielątków; 5) + Mariannę, 
Jana Cudzików, Zofię i Tadeusza Malców, Annę i Augustynę Gruszczyńskich, Eugeniusza 
Kobyłeckiego; 6) + Ks. Jana Pragnącego, ks. Jana Materę i ks. Jana Nowobilskiego;  
7) + Janinę (8 r. śm.), Stanisława Tkaczów, Wacława, Katarzynę, Józefa, Jana Puchałów; 
8) + Zdzisława Stachurę z int. żony; 9) + Tadeusza Barana; 10) + Mariannę Kowlaską  
(10 r. śm); 11) + Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich, Mariana, Janinę, Bolesława, 
Kazimierza Szewczyków; 12) W 10 r. Ślubu Magdaleny i Przemysława Witkowskich  
z int. rodziców i rodzeństwa; 13)  W 40 r. Ślubu Genowefy i Antoniego Kobyłeckich z int. 
córek z rodzinami; 14) W 35 r. Ślubu Bożeny i Stanisława o zdrowie i Boże bł. na dalsze 
lata pożycia małżeńskiego z int. dzieci; 15) w 20 r. ślubu. Anny i Roberta Lużyńskich z int. 
synów 
Czwartek 11.10 Dzień Powszedni 
1600 + Mariannę, Zygfryda Kruk, zm z r. Kruków, Lachów, Józefa Gajdę, Floriana Litwi-
na, Edwarda Brzostkiewicza, Stanisława, Józefę i Jana Gajdę   
1700 + Bronisławę Pędzik, Anielę, Jana Kowalskich i Zofię Woźniczko   
Piątek 12.10  Dzień Powszedni 
1600  1) + Ryszarda Zegadło, Stefanię i Piotra Metryków  
        2) + Władysława Bentkowskiego z int. rodziny Biernackich     
1700  1) + dziadków Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich z int. 
wnuczki Karoliny  
        2) + Zdzisława Stachurę z int. chrześnicy Anety z rodziną  
Sobota 13.10 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego  – RELIKWIE  
1600 + Genowefę Pietszczyk i zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów  
1700  Ślub: Anita Wierzbicka i Mariusz Świtoń  
2000  + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasper-
ków  
Niedziela 14.10 Dwudziesta ósma Niedziela zwykła 
800  Msza Święta za Parafię   
1000  W 20 r. ślubu Anny i Roberta z int. mamy z rodziną  
1200  1) W 35-lecie Zespołu Ludowego Nidzianecki i 90-lecie KGW o Boże bł. dla żywych 
i wieczne zbawienie dla zmarłych   
        2) za Rodziny z Nidy przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego 
1600  + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów  
 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 

 

 XXVII Niedziela Zwykła 
7 października 2018 r. Nr 45 (515) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 2, 18-24 
                   Hbr 2, 9-11  
Ewangelia: Mk 10, 2-12 
Faryzeusze przystąpili do Je-
zusa, a chcąc Go wystawić na 
próbę, pytali Go, czy wolno 
mężowi oddalić żonę. Odpo-
wiadając, zapytał ich: «Co 
wam przykazał Mojżesz?» Oni 
rzekli: «Mojżesz pozwolił napi-
sać list rozwodowy i oddalić». 
Wówczas Jezus rzekł do nich: 
«Przez wzgląd na zatwardzia-
łość serc waszych napisał 
wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stwo-
rzył ich jako mężczyznę i ko-
bietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się 
ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak już nie są 
dwojgiem, lecz jednym ciałem. 
Co więc Bóg złączył, tego 
niech człowiek nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. Powiedział im: 
«Kto oddala swoją żonę, a bie-
rze inną, popełnia względem 

niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cu-
dzołóstwo». 

Kazanie espresso… 
„Dzieci są szczególnie otwarte na dobro, na miłość. One chłoną te wartości. Ich serce ro-
śnie, gdy doświadczają dobroci. Zamyka się i nie rośnie, gdy dosięga ich zło. Jakże wielką 
wartość ma błogosławieństwo dzieci. Otacza je niewidzialnym płaszczem ochronnym, za-
bezpieczając przed atakami zła. Mądrzy rodzice przynoszą dziecko przynajmniej raz w ro-
ku, aby kapłan je pobłogosławił”.                                                                      /ks. E. Staniek/ 
 
 
 

Obejmijmy modlitwą różańcową cały świat 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dokładnie 5 lat temu pracę w naszej parafii rozpoczął ks. Kanonik 
pragniemy mu serdecznie podziękować za tak owocne lata pracy w Brzezinach i życzyć mu 
opieki Królowej Wszystkich Świętych wraz z całym gronem Patronów Brzezińskich.
▪ Dziś o godz. 10.00 swoją 17 rocznicę działalności świętuje Schola Parafialna im. Św. St
nisława Kostki. Niech nie braknie im głosów i chęci by chwalić Pana Boga.
▪ Dziś o godz. 16.00 swoją 10 rocznicę działalności świętuje Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola. Dziękujemy za wszelkie inicjatywy podjęte dla nasze
▪ W tym tygodniu wspominamy: bł. Wincentego Kadłubka - 9 października
Truszkowską - 10 października, bł. Honorata Koźmińskiego - 13 października
w te dni na msze święte z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ Trwają prace przy stropie kościoła, w tej chwili trwa impregnacja elementów drewnianych.
▪ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy św. o godz. 16
▪ W tym tygodniu Relikwie Krzyża Świętego ze Zbrzańskich Chałupek przechodzą do B
zin. Rozpoczynamy od ul. Sportowej, Szkolnej i Podlesia. 
▪ Dziękujemy 18 osobom za udział w pielgrzymce na czuwanie na Jasnej Górze
▪ Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w sobotę o godz. 20.00 i nabożeństwo do MB Ni
ustającej Pomocy w środę o 18.00 

Zamyśl się… 
„Poproś Jezusa, 
aby uczynił cię 
świętym. W 
końcu tylko On 
może to zrobić.” 
    /Św. Dominik/ 

Uśmiech… 
Pewien profesor mówi do studentów: - Proszę 
zadawać pytania. Nie ma głupich pytań, są tyl-
ko głupie odpowiedzi. Na to jeden ze studen-
tów: - Co się stanie jeśli stanę obiema nogami 
na szynach tramwajowych, a rękoma chwycę 
się przewodu trakcji. Czy pojadę jak tramwaj? 

Aby osoby konsekr
wane rozbudziły swój 
zapał misyjny i były 
obecne wśród ubogich, 
zepchniętych na marg
nes i tyc
mają głosu.

Prośba papieża 
Zachęcamy do odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, który prosi, abyśmy w pa
dzierniku odmawiali różaniec w intencji Kościoła, a po różańcu dodawali modlitwę „Pod 
Twoją obronę” oraz „Modlitwę do św. Michała Archanioła”. Obowiązujący w Polsce tekst 
modlitwy do św. Michała Archanioła opublikowano w: „Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne 
modlitwy błagalne”, Katowice 2002, s. 102. 

Modlitwa do św. Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Jak budować jedność w Kościele? Często bywa tak, że katolicy mają między 
sobą bardzo różne zdania na pewne tradycje, zwyczaje czy zachowania, które wydają 
się sprzeczne, wręcz nie do pogodzenia. Jak budować Kosciol który nas 
Jak rożniąc się, umieć być jednością? 
- /DZ/ Trudna sztuka, by być jednością mając różne zdanie na pewne kwestie. Trójca Święta 
to trzy Osoby, jednak zgodne we wszystkim, bo żyjące w doskonałej Miłości. Nam ludziom 
do doskonałości daleko. Istotne jednak, byśmy zawsze mieli jedno odniesienie 
Boże. Przekładając na praktykę, uważam, że szukając odpowiedzi
warto zadawać sobie pytanie: Co zrobiłby Jezus? Odpowiedzi warto szukać na pogłębionej 
lekturze Pisma Świętego, adoracji. Kościół jest różnorodny i jest w nim miejsce dla każdego, 
kto z dobrą wolą i czystym sumieniem szuka w działaniu lub mówieniu odniesienia wprost 
do Pana Jezusa. Pamiętajmy, że Bóg jest Miłością, która pragnie naszego nawrócenia 
i szczęścia wiecznego w niebie. Kocha nas w naszej różnorodności. 
 

Dokładnie 5 lat temu pracę w naszej parafii rozpoczął ks. Kanonik Józef Knap. Z tej okazji 
pragniemy mu serdecznie podziękować za tak owocne lata pracy w Brzezinach i życzyć mu 
opieki Królowej Wszystkich Świętych wraz z całym gronem Patronów Brzezińskich.  

la Parafialna im. Św. Sta-
nie braknie im głosów i chęci by chwalić Pana Boga. 

Dziś o godz. 16.00 swoją 10 rocznicę działalności świętuje Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola. Dziękujemy za wszelkie inicjatywy podjęte dla naszej społeczności. 

9 października, bł. Marię Angelę 
13 października. Zapraszamy 

Trwają prace przy stropie kościoła, w tej chwili trwa impregnacja elementów drewnianych. 
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy św. o godz. 16 
W tym tygodniu Relikwie Krzyża Świętego ze Zbrzańskich Chałupek przechodzą do Brze-

Dziękujemy 18 osobom za udział w pielgrzymce na czuwanie na Jasnej Górze 
i nabożeństwo do MB Nie-

Intencja różańcowa  

Aby osoby konsekro-
wane rozbudziły swój 
zapał misyjny i były 
obecne wśród ubogich, 
zepchniętych na margi-
nes i tych, którzy nie 
mają głosu. 

Zachęcamy do odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, który prosi, abyśmy w paź-
dzierniku odmawiali różaniec w intencji Kościoła, a po różańcu dodawali modlitwę „Pod 

Obowiązujący w Polsce tekst 
modlitwy do św. Michała Archanioła opublikowano w: „Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne 

przeciw niegodziwości i zasadzkom 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 

które na zgubę dusz ludzkich po tym 

, że katolicy mają między 
, zwyczaje czy zachowania, które wydają 

ać Kosciol który nas pomieści? 

/DZ/ Trudna sztuka, by być jednością mając różne zdanie na pewne kwestie. Trójca Święta 
to trzy Osoby, jednak zgodne we wszystkim, bo żyjące w doskonałej Miłości. Nam ludziom 

jednak, byśmy zawsze mieli jedno odniesienie – Słowo 
szukając odpowiedzi na różne problemy, 

warto zadawać sobie pytanie: Co zrobiłby Jezus? Odpowiedzi warto szukać na pogłębionej 
. Kościół jest różnorodny i jest w nim miejsce dla każdego, 

kto z dobrą wolą i czystym sumieniem szuka w działaniu lub mówieniu odniesienia wprost 
do Pana Jezusa. Pamiętajmy, że Bóg jest Miłością, która pragnie naszego nawrócenia  

 

Boży człowiek… 
Pelagia, znana również jako Małgorzata, pochodziła z Antiochii. Żyła 
w V w. Wedle przekazów była kobietą lekkich obyczajów, obdarzoną 
nieprzeciętną urodą. 
Antiochii zaprosił pewnego razu do siebie ośmiu biskupów, wśród nich 
m.in. Nonnusa z Heliopolis, znanego ze swej pobożności i ascezy. 
Gdy wszyscy zgromadzili się przed kościołem, a Nonnus przemawiał 
do nich, nieopodal przejeżdżała Pelagia. Jej kosztowny strój zwracał 
uwagę. Nonnus dostrzegł to i gorzko zapłakał, wskazując, że jego sł

chacze nie dbają o swoje dusze w takim stopniu, w jakim owa kobieta dbała o własną ur
dę. Gdy Nonnus wrócił do swej celi, podjął
Otrzymał wówczas widzenie: ujrzał czarną gołębicę, która 
w wodzie święconej - stała się czysta i biała. Biskup odczytał to jako znak zapowiadający 
nawrócenie Pelagii. Kiedy kolejnym razem 
szła Pelagia. Usłyszane słowa wywarły na niej wielkie wrażenie. Z płaczem rzuciła się do 
nóg biskupa. Nonnus ochrzcił ją. Pelagia postanowiła oddać swój majątek biskupowi, by ten 
mógł go rozdzielić między potrzebujących. Zamieszkała w jednej z pustelni na Górze Oli
nej, gdzie około 457 roku odeszła do Pana.

Znalezione... 
„Tak, robimy mnóstwo dobrych rzeczy, o wielu z nas świat nigdy nie usłyszy, ale w loka
nych społecznościach mamy uznanie ludzi, ich wdzięczność
życia. Jasne, są wśród nas tacy, którzy żyją na granicy biedy, ale po pierwsze to wyjątki, po 
drugie od dawna zadaję sobie pytanie: a co z naszą solidarnością kapłańską, którą lubimy 
celebrować w innych kontekstach?(T) Bardz
wszystkiego, poświęceniu się, ale chętnie korzystamy z naszych znajomości u lekarza, 
w urzędach i wszędzie tam, gdzie można zaosz
jawiają się takie obrazy jak "Kler", to zachowu
cie taki film zrobić o innych profesjach albo o innych religiach. Nawet nie reflektujemy nad 
tym, że w ten sposób życzymy innym źle.(T)
palcami, jednak nie ze względu na Pana Jezusa (a o to idzie w Ewangelii), ale ze względu 
na to, że ludzie mają dość naszych grzechów.(
w tym, żeby nie tylko oni zostali, ale w tym, by
Kościoła przyszli.(T) Nie wierzę księżom, którzy zza swoich klawiatur piszą o tym, że są 
prześladowani, po czym wsiadają w samochody i jadą na lotnisko, by stamtąd odlecieć na 
wakacje w ciepłych krajach,(T) Nie cierpimy tego filmu, bo gdybyśmy wzięli go na osobistą 
modlitwę, doszlibyśmy do wniosku, że trzeba nam się modlić, tyle że nie za reżysera, ale 
o nasze nawrócenie. O zmianę naszego życia, tak radykalną, by nikt nie musiał takich fi
mów kręcić. Łatwo zrobić krucjatę modlitwy przeciw Smarzowskiemu. Każdy ksiądz znaj
przynajmniej kilkanaście osób, które z nim staną na takim czy innym rynku. Tylko że to nie 
on, ale my musimy się zmienić.”                                                         /o. Grzegorz Kramer SJ/

Coś dla ducha… 
„Jesteś moim dziełem sztuki

„Kiedy wielki artysta maluje dzieło sztuki, zna je. Robi kilka kroków do tyłu i jego serce n
pełnia się dumą i podziwem dla swojej pracy. Tak właśnie było, gdy cię stwarzałem. Rob
łem kilka kroków do tyłu i podziwiałem to dzieło. Wykonałem cię ze starannośc
ścią i dumą. Dla Mnie jesteś piękny. Jeżeli kiedykolwiek ogarnie cię pokusa lekceważenia 
siebie czy obniżania swojej wartości, wiedz, że w Moich oczach jesteś doskonały. Jestem 
zadowolony z Mojego stworzenia. Świat jest lepszym miejscem, poniew
Kiedy na ciebie patrzę, widzę, kim byłeś, kim jesteś i jakim cię stwarzam. To wszystko w t
bie podziwiam. Zacznij patrzeć na siebie Moim oczyma, a także będziesz podziwiał. Jesteś 
Moim doskonałym dziełem.”                               

 
 
 

Boży człowiek… - św. Pelagia (8 października) 
Pelagia, znana również jako Małgorzata, pochodziła z Antiochii. Żyła  
w V w. Wedle przekazów była kobietą lekkich obyczajów, obdarzoną 

Pochodziła z bogatej pogańskiej rodziny. Biskup 
Antiochii zaprosił pewnego razu do siebie ośmiu biskupów, wśród nich 
m.in. Nonnusa z Heliopolis, znanego ze swej pobożności i ascezy. 
Gdy wszyscy zgromadzili się przed kościołem, a Nonnus przemawiał 

opodal przejeżdżała Pelagia. Jej kosztowny strój zwracał 
uwagę. Nonnus dostrzegł to i gorzko zapłakał, wskazując, że jego słu-

chacze nie dbają o swoje dusze w takim stopniu, w jakim owa kobieta dbała o własną uro-
dę. Gdy Nonnus wrócił do swej celi, podjął modlitwę o nawrócenie spotkanej kobiety. 
Otrzymał wówczas widzenie: ujrzał czarną gołębicę, która - zanurzona przez Nonnusa  

stała się czysta i biała. Biskup odczytał to jako znak zapowiadający 
 nauczał o Sądzie Ostatecznym, do świątyni we-

szła Pelagia. Usłyszane słowa wywarły na niej wielkie wrażenie. Z płaczem rzuciła się do 
nóg biskupa. Nonnus ochrzcił ją. Pelagia postanowiła oddać swój majątek biskupowi, by ten 

bujących. Zamieszkała w jednej z pustelni na Górze Oliw-
nej, gdzie około 457 roku odeszła do Pana. 

Tak, robimy mnóstwo dobrych rzeczy, o wielu z nas świat nigdy nie usłyszy, ale w lokal-
nych społecznościach mamy uznanie ludzi, ich wdzięczność i wszystko to, co potrzebne do 
życia. Jasne, są wśród nas tacy, którzy żyją na granicy biedy, ale po pierwsze to wyjątki, po 
drugie od dawna zadaję sobie pytanie: a co z naszą solidarnością kapłańską, którą lubimy 

Bardzo lubimy mówić o naszym opuszczeniu 
wszystkiego, poświęceniu się, ale chętnie korzystamy z naszych znajomości u lekarza,  
w urzędach i wszędzie tam, gdzie można zaoszczędzić parę groszy dla siebie.(T) Kiedy po-
jawiają się takie obrazy jak "Kler", to zachowujemy się skandalicznie i krzyczymy: a spróbuj-
cie taki film zrobić o innych profesjach albo o innych religiach. Nawet nie reflektujemy nad 

(T) Prawda to, jesteśmy prześladowani, wytykani 
na Pana Jezusa (a o to idzie w Ewangelii), ale ze względu 

grzechów.(T). Ludzie życzliwi nam - zostaną, ale rzecz 
w tym, żeby nie tylko oni zostali, ale w tym, by dać takie świadectwo, by nieżyczliwi nam do 

Nie wierzę księżom, którzy zza swoich klawiatur piszą o tym, że są 
prześladowani, po czym wsiadają w samochody i jadą na lotnisko, by stamtąd odlecieć na 

Nie cierpimy tego filmu, bo gdybyśmy wzięli go na osobistą 
twę, doszlibyśmy do wniosku, że trzeba nam się modlić, tyle że nie za reżysera, ale  

o nasze nawrócenie. O zmianę naszego życia, tak radykalną, by nikt nie musiał takich fil-
mów kręcić. Łatwo zrobić krucjatę modlitwy przeciw Smarzowskiemu. Każdy ksiądz znajdzie 
przynajmniej kilkanaście osób, które z nim staną na takim czy innym rynku. Tylko że to nie 

”                                                         /o. Grzegorz Kramer SJ/ 

Jesteś moim dziełem sztuki” 

Kiedy wielki artysta maluje dzieło sztuki, zna je. Robi kilka kroków do tyłu i jego serce na-
pełnia się dumą i podziwem dla swojej pracy. Tak właśnie było, gdy cię stwarzałem. Robi-
łem kilka kroków do tyłu i podziwiałem to dzieło. Wykonałem cię ze starannością, dokładno-
ścią i dumą. Dla Mnie jesteś piękny. Jeżeli kiedykolwiek ogarnie cię pokusa lekceważenia 
siebie czy obniżania swojej wartości, wiedz, że w Moich oczach jesteś doskonały. Jestem 
zadowolony z Mojego stworzenia. Świat jest lepszym miejscem, ponieważ ty w nim jesteś. 
Kiedy na ciebie patrzę, widzę, kim byłeś, kim jesteś i jakim cię stwarzam. To wszystko w to-
bie podziwiam. Zacznij patrzeć na siebie Moim oczyma, a także będziesz podziwiał. Jesteś 

                                                                 /Andy Cloninger/ 


