
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 22.10 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża -
1600  1) + Katarzynę, Stanisława Skarbków i zm. z rodziny 
         2) + Mieczysława Malickiego z int żony Kazimiery 
1700 1) + Józefa, Antoninę Wieczorek, Krystynę, Krzysztofa Krąż, Magdalenę Woźniak
        2) + Jana Tomala od uczestników pogrzebu  
Wtorek  23.10  Dzień Powszedni 
1600 1) + Stanisława Jędrochę (13 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
         2) + Czesława Wiejasa z int. siostry Janiny z rodziną   
1700 1) + Stanisława (r. śm.) i Janinę Praszkiewicz  
        2) + Mariannę Pękalską z int. uczestników pogrzebu  
Środa  24.10  Dzień Powszedni 
1600 + Henryka Kmiecika (9 r. śm.) 
1700 O Boże bł. dla Roberta z racji 50 r. urodzin z int. mamy  
Czwartek 25.10 Dzień Powszedni 
1600 1) + Anielę, Władysława Wojdów, Genowefę, Stanisława Malickich 
         2) + Czesława Wiejasa z int. rodziny Brzozów  
1700  1) + Mieczysława Franciszkę i zm. z rodziny Malickich  
         2) + Mariannę Pękalską  z int. brata Józefa z rodziną  
Piątek26.10  Dzień Powszedni 
1600  + Józefa Wawrzyckiego, Wincentynę, Władysława Ślusarczyk 
Sobota 27.10 Dzień Powszedni 
1500 Ślub: Karolina Węgrzyn i Robert Szafrański  
1600  + Ryszarda (3 r. śm.), Mariana, Stanisława Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik, Władysł
wa, Franciszka Sołtys 
1700 + Tadeusza, Genowefę Januszek  
Niedziela  28.10 Trzydziesta Niedziela zwykła 
800  + Tadeusza Frankowicza, Janinę i Stanisława Stachurów z int. siostry 
1000  1) + Kazimierza Mazura i Stanisława Dyragę z int. dzieci  
         2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1200  Chrzty: Kornelia Ewa Bedla  
1600  Msza Święta za Parafię   
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D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
Malickiego z Brzezin i Jana Tomala z Kielc, którzy odeszli do domu Ojca. Niech 
odpoczywają w pokoju † 

Extra… 
× 25.10 - Dzień Kundelka            × 27.10 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
 

  

- RELIKWIE 
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 XXIX Niedziela Zwykła
21 października 2018 r. Nr 

ma swoje konsekwencje, których w chwili prośby nie dostrzegamy. Jest wielu ludzi, którzy 
po latach dochodzą do wniosku, że byłoby sto razy lepiej dla nich, gdyby nie prosili 
kretny dar.                                                                                                         
 
 

Każdy paciorek zbliża nas do nieba
 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mieczysława 
do domu Ojca. Niech 

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 

 

 

Zwykła 
r. Nr 47 (517) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 53, 10-11 /  
Hbr 4, 14-16 
Ewangelia: Mk 10, 42-45 
Jezus, przywoławszy 
Dwunastu, powiedział do 
nich: «Wiecie, że ci, któ-
rzy uchodzą za władców 
narodów, uciskają je,  
a ich wielcy dają im od-
czuć swą władzę. Nie tak 
będzie między wami. 
Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, 
niech będzie niewolni-
kiem wszystkich. Bo  
i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służo-
no, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie jako okup za 
wielu». 
 

Kazanie espresso… 
„Tak często prosząc Boga, 
nie wiemy, o co prosimy. 
Wiemy - według naszych 
wyobrażeń. Te zaś nie-
rzadko mają wymiar dobra 
doczesnego, potrzebnego 
tu i teraz. Każdy zaś dar 

ma swoje konsekwencje, których w chwili prośby nie dostrzegamy. Jest wielu ludzi, którzy 
po latach dochodzą do wniosku, że byłoby sto razy lepiej dla nich, gdyby nie prosili o kon-

                                                                                                      /ks. E. Staniek/ 

Każdy paciorek zbliża nas do nieba 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe po mszy o godz. 16.00 
▪ W poniedziałek zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II. 
▪ Za tydzień o godz. 10.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej. 
▪ Parafialny Zespół Caritas informuje, że rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte 
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium do-
chodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Osoby spełniające kryteria do-
chodowe muszą zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowanie 
należy dostarczyć do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
▪ W piątek zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na spotkanie po 
mszy św. o godz. 16.00. 
▪ W sobotę zapraszamy na sprzątanie cmentarza od godz. 8.00 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Brzezin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej zapra-
szają do wzięcia udziału w 4. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. "Świętych 
malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 12 lat (bez ograniczeń ze względu 
na miejsce zamieszkania). Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub u p. Agaty 
Kurdek.  Malowanie Patronów Brzezińskich odbędzie się wspólnie w niedzielę 28 paździer-
nika po mszy św. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. Organizatorzy zapew-
niają materiały plastyczne. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i wystawa pokonkur-
sowa odbędzie się 31 października 2018 r. o godz. 18.00 w kościele w Brzezinach.  
▪ W środę 31 października o godz. 18.00 odbędzie się czuwanie „Świętych Obcowanie”. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Kościół lubi podkreślać, że Msza Św. jest centrum życia chrześcijańskiego. 
Podczas ważnych dla siebie wydarzeń katolicy zamawiają Mszę w tej intencji czyli 
jakiejś np. rocznicy ślubu czy urodzin. Ale co daje katolikowi Eucharystia? Według 
zapisków świadków, dusze z czyśćca, mówią konkretnie, że każda Msza Święta w ich 
intencji daje im wielkie ukojenie cierpienia. A co z nami, chyba często wchodzimy  
i wychodzimy z Mszy i jakoś nie czujemy, żeby nam to coś dało. 
- /DZ/ Najlepiej zacząć od odpowiedzi, co daje Eucharystia konkretnie dla mnie? Jeśli nie 
umiem odpowiedzieć na to pytanie, to muszę się zastanowić jak wygląda moja wiara. 
Jesteśmy tylko ludźmi, często możemy ulegać rozproszeniom, zmęczeniu itp. Uczestnictwo 
we mszy świętej powinno jednak być świadome i aktywne. Uważam, że Panu Bogu nie 
zależy na tym, by kościół był pełen osób, które przychodzą ze względu na msze dlatego, że 
tak wypadaT Co to znaczy, że tak wypada? Że sąsiad patrzy, że ktoś każe? Eucharystia 
ma być centrum życia chrześcijańskiego. W moim rozumieniu, ma być pełnym spotkaniem  
z Bogiem. Ma być czasem słuchania Jego Słowa, spożywania Jego Ciała i obcowania  
z Jego Duchem obecnym we wspólnocie. Słowo eucharystia oznacza dziękczynienie. Przez 
ucztę eucharystyczną mamy rozmawiać z Bogiem, odczuwać Go, być przy Nim i dla Niego. 
Trudno to pojąć? Może nie, pewnie czasem trudniej tak zrobić. W praktyce, po krótce widzę 
to tak. Warto przyjść przed mszą kilkanaście minut wcześniej, wyciszyć się, odciąć się od 
myśli, które mnie absorbują. W trakcie Liturgii Słowa: czytania, Ewangelia - wsłuchujmy się 
w to, co mówi Bóg (dobrze przeczytać sobie, przynajmniej Ewangelię, przed mszą). Niech 
zostanie w nas chociaż jedno zdanie, które będzie z nami cały dzień. Pełnią Eucharystii jest 
przyjęcie Komunii świętej – korzystajmy regularnie ze spowiedzi. Wychodźmy po mszy  
z błogosławieństwem. Próbujmy rozmawiać z innymi o czymś, co do nas trafiło z liturgii, a 
nie o tym jak ktoś był ubranyT Eucharystia ma nas umacniać. Przez regularne i świadome 
uczestnictwo zmienia się nasze życie. Podchodźmy do mszy św. odpowiedzialnie. 

Boży człowiek… - św. Seweryn Boecjusz (23 października) 
Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymianinem. Urodził się 
około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu Anicjuszów. Za króla Odoakra 
piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła na syna. Pozostał przy niej na-
wet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, zazdro-
śni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spisek. 
Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go wszystkich 
godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić (524). Niedługo 
potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symmach, teść Boecjusza (525), i papież św. Jan 
I (526). Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. Seweryn Boecjusz zo-
stawił nam dzieła: O pociesze, jak płynie z filozofii oraz Krótki wykład religii chrześcijańskiej. 
Modlitwa. Boże Przenajświętszy, przez wstawiennictwo św. Seweryna ucz nas trwać blisko 
Twego Serca i Słowa. Amen.  

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Istotą diabła jest niszczenie dzieła Boga. Jest on niezwykle inteligentny mądrzejszy od lisa, 
starając się posiąść daną osobę. A jeśli nie może zniszczyć człowieka wadami, czy też na-
ród poprzez wojny, to używa swej inteligencji oraz dobrych manier.(T) Te uprzejme demony 
są gorsze od pierwszych, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że są u nas w domu. Jest to 
duch światowy, duch świata. Diabeł albo niszczy bezpośrednio poprzez wady, wojny, nie-
sprawiedliwości lub niszczy uprzejmie, dyplomatycznie, w taki sposób o jakim mówi Jezus: 
bez rozgłosu, nawiązując przyjaźnie, przekonując - «Nie, tak nie trzeba, nie czyń zbyt wiele, 
do tego punktu wystarczy» i prowadzi cię na drogę przeciętności, czyni ciebie letnim na dro-
dze światowości. (T)Bardziej boję się tych demonów niż pierwszych Gdy mówią mi: «Po-
trzebujemy egzorcysty, ponieważ dana osoba jest opętana przez diabła», nie martwi mnie to 
tak bardzo, jak kiedy widzę tych ludzi, którzy otworzyli drzwi demonom inteligentnym, tym 
które przekonują, że nie są tak wielkim wrogiem. Często zastanawiam się: co jest gorsze  
w życiu człowieka? Wyraźny grzech czy też życie w duchu świata, światowości? Czy to że 
diabeł wpędzi w grzech - nawet nie jeden, ale dwadzieścia, trzydzieści grzechów, ale wy-
raźnych, tak że jesteś zawstydzony - czy też kiedy diabeł zasiada z tobą do stołu, mieszka  
z tobą i wszystko jest normalne,(T) Czujność: to jest przesłanie Jezusa, chrześcijańska 
czujność. Co się dzieje w moim sercu? Dlaczego jestem tak przeciętny? Dlaczego jestem 
taki letni? Ilu «inteligentnych» mieszka w naszym domu nie płacąc czynszu?”  
                                                                                                                   /papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Diabeł goni za hałasem, Chry-
stus szuka ciszy.”   /Św. Ambroży/  

Uśmiech 
W przydrożnym rowie siedzi jeż i je śniadanie. Przykicał 
zajączek. - Co jesz? - Co zając? 

Coś dla ducha… 
„Nie noś w sercu urazy” 

„Czy aby komuś przebaczyć, czekasz, aż się poprawi i będzie przepraszał za to, co uczynił? 
Czy doprowadzą cię do szaleństwa, gdy ktoś bezmyślnie czyni w stosunku do ciebie zło? 
Jezus przebaczył,  nawet gdy nikt nie prosił Go o przebaczenie. Jego współczucie było tak 
wielkie, że przebaczył nawet rzymskim żołnierzom, którzy ukrzyżowali Go i drwili z Niego aż 
do końca. Synu, nie zwlekaj, aby przebaczyć. Czasem osoba, która cię zraniła, nie zauważa 
tego, nawet gdy zwracasz jej na to uwagę. W takim przypadku musisz wybrać  raczej prze-
baczenie niż obnoszenie wokół swojej urazy. Jezus mógł spojrzeć na żołnierzy gniewnie  
z krzyża, ale nie zraniłby nikogo poza swoim własnym sercem. Nie koncentrował się na 
wskazaniu im zła, które czynią. Był bardziej skoncentrowany na potrzebie udzielenia prze-
baczenia. Idź za przykładem Jezusa i przebaczaj, nawet gdy ludzie nie widzą swojej własnej 
grzeszności.”                                                                                                   /Andy Cloninger/ 

 


