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Poniedziałek 09.09 Dzień Powszedni - REL. BŁ. ANIELI SALAWY 

1800  + Czesława Wiejasa (1 r. śm) Helenę, Stanisława, Henryka Wiejasów i Zofię Pob
chów 
1830  + Kazimierę, Józefa Prokopów i zm. z rodziny Stachurów, Nowaków i Klim
Wtorek 10.09 Dzień Powszedni 
18001) + Romana, Katarzynę, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek, Janinę, Kazimi
rza, Małgorzatę Budzików  
       2) + Piotra Pędzika z int. rodziny z Obic  
18301) + Józefa i Teresę Wieczorków z int. syna Tomasza  
        2) + Annę i Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Józefa, 
Mariannę Rabiej, Władysławę i Marianna Tulów  
Środa 11.09 Dzień Powszedni 

1800 1) O Boże bł. i potrzebne łaski w roku szkolnym dla Gabrieli i Alicji Baran; 
fana Dominiczaka i Henrykę Radek; 3) O zdrowie dla Aleksandry i Marcela Wierzbickich 
z int. rodziców; 4) + Józefę (37 r. śm) i zm. z rodziny Hajduków i Węgrzynów; 
ur. Gabrieli Zacharz; 6) + Genowefę (9r. śm) i Stanisława Zawiasę (7r. śm); 
Pragnącego; 8) + Józefa Wieczorka z int. swatów Ziopajów; 9) + 
Mieczysława i zm. z rodziny Brzozów, Lachów i Głogowskich z int. rodziny Brzozów; 
10) + Stanisława i Józefę (w r. śm.), Juliana, Anielę Misior, Stefanię Barycką 
Czwartek 12.09 Dzień Powszedni 
18001) + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów z int. 
rodziny 
       2) + Piotra Pędzika z int. rodziny Lachów 
18301) + Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Mariana i Błażeja Krajewskich 
        2) + Józefa i Teresę Wieczorków z int. rodziny Dziewięckich 
Piątek 13.09 św. Jana Chryzostoma (wspomn. obowiązkowe)  
18001) + Stefanię, Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów  
       2) + Piotra Pędzika z int. rodziny Pańtaków i Krzyszkowskich 
20001) W 18 r. urodzin Dominki Lisowicz o Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie
my, siostry i babci 
        2) + Józefa Wieczorka od rodziny Frankowiczów  
Sobota 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego   
1700 Ślub: Surowiec Agnieszka i Ślusarczyk Krzysztof  
18001) + za zm. z rodziny Burasów  
       2) W 50 r. ur. Tomasza i Ewy z int. dzieci  
Niedziela 15.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 za Parafię 
1000 + Andrzeja Kubickiego, Antoninę, Edmunda Wykrotów, Mariannę, 
kiego z int. Ireny z rodziną. 
1200 O  Boże bł. i  zdrowie dla Michała w 40 r. urodzin z int. rodziny
1600 W 10 rocznicę urodzin Marioli Purgał z int. męża, dzieci, wnuków i rodziców
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XXIII Niedziela Zwykła
8 września 2019 r. Nr 41

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 9, 13-18  /  Flm 9b-10. 12-17
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto 
i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie 
za Mną, ten nie może być moim uczniem.Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby p
łożył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić 
z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.Albo jaki król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy 
w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami na
ciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, 
i prosi o warunki pokoju.Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co 
posiada, nie może być moim uczniem».

Kazanie espresso… 
„Na ziemi trzeba wszystko precyzyjnie obliczyć. Sto 
ma trwa wiecznie. Uczeń Jezusa musu być dobrym matematykiem w obliczaniu strat i z
sków w doczesności, i dobrym matematykiem w obliczaniu strat i zysków wieczności. Jezus 
obliczył, że jego śmierć się opłaci.”                                                                   
 

Urodziny Matki Bożej
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17    Ewangelia:   Łk 14, 25-33 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto  
i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie 
za Mną, ten nie może być moim uczniem.Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby po-
łożył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić  

człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.Albo jaki król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy 
w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nad-

? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, 
i prosi o warunki pokoju.Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co 
posiada, nie może być moim uczniem». 

Na ziemi trzeba wszystko precyzyjnie obliczyć. Sto razy precyzyjniej należy obliczyć to, co 
ma trwa wiecznie. Uczeń Jezusa musu być dobrym matematykiem w obliczaniu strat i zy-
sków w doczesności, i dobrym matematykiem w obliczaniu strat i zysków wieczności. Jezus 

                                                            /ks. E. Staniek/  

Urodziny Matki Bożej 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu w poniedziałek msze z relikwiami bł. Anieli Salawy w jej wspomnienie, 
w środę nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, a w piątek nabożeń
▪ W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W naszym kraju odbywają się tego dnia 
spotkania modlitewne w ramach akcji „Polska pod Krzyżem”. Zapraszamy na c
z Relikwiami Krzyża do naszego kościoła w godzinach 18.30 - 21.00
dziękczynienia za Peregrynację Relikwii Krzyża po Rodzinach naszej Parafii. Niech Krzyż 
Pana będzie wywyższony! 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w III Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "
im pasterzem", która odbędzie się 29 września 2019 r. Organizatorami wydarzenia są: St
warzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Schola i Chór Parafialny 
Caritas. Wieczornica rozpocznie się mszą św. w intencji śp. ks. Jana o godz. 17.30 w k
ściele. Później zaplanowano program artystyczny w Szkole Podstawowej w Brzezinach. 
W tym roku będzie on nawiązywał do Księgi Psalmów. 

Felieton… 
Poezja chrześcijańska a piękno przyrody 

Przyznam, że od lat chłopięcych, gdy jeszcze mieszkałem na Mazowszu bliskie mi były Pi
śni Maryjne i Pieśni Bożonarodzeniowe. 
Zatrzymam się chwilę na znanej pieśni Liturgii Majowej „Chwalcie łąki umajone”. Zaprasza 
ona całe Stworzenie („i co czuje i co żyje”), czyli ludzi, rośliny i zwierzęta do umiłowania 
Matki Boga („Ona dzieł Boskich Korona”), której symbolem w tej pieśni jest Słońce. Jest ona 
„nad anioły wywyższona”, czyli śpiewające ptaki. Królową Nieba i Ziemi sławią „łąki umaj
ne” kwiatami, „góry, doliny zielone”, „cieniste gaiki” (czyli lasy), „źródła i kręte strumyki”.
Sławią Matkę Boga zwierzęta morskie („co igra z morza falami”) oraz ptaki („w powietrzu b
ja skrzydłami”) nazwane tu prawie po imieniu. 
W innej pieśni maryjnej, rozpoczynającej się słowami „Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko” 
symbolem Matki Boga jest wschodząca tuż przed Słońcem planeta Wenus, najjaśniejsza 
planeta na porannym niebie, zwana wtedy właśnie Gwiazdą Poranną oraz Jutrzenką. Tu 
przyznam, że w tym roku (2019) Wenus będzie widoczna także jako Gwiazda Wieczorna 24 
grudnia (widoczna przy bezchmurnym niebie jako Gwiazda Wigilijna ze względu na dużą j
sność).                                                                                                                             

W poszukiwaniu… 
„Byłem w Taize z 50 młodych ludzi z naszej archidiecezji i był taki moment pod koniec 
pobytu rozmawiam z fajnym chłopakiem który ma na imie Ignac. Ignacy przyszedł do mnie 
mówi tak: - wczoraj sprzątałem ubikacje. Mówił o tym z niekłamanym poczuciem dumy. 
Sprzątał kible i mówi o tym z wielką radością. I ja myślę pójdziemy za ciosem i pytam 
Ignacy jak to jest, że tutaj sprzątasz kible z radością a gdyby Ci Twój proboszcz kazał to 
zrobić na plebani albo na parafii to byś mu powiedział, że nie albo byś go wyś
chłopak mówi tak – bo wie ksiądz arcybiskup co, tu wszyscy pracują. Tu nie ma tak, że jest 
1% jeleni którzy się poświęcają. Tu wszyscy pracują. Myślę aha podrążymy temat. Mówię 
Ignacy czemu tu wszyscy pracują? I padło zdanie które myślę musimy 
synodu pastoralnego Ignacy powiedział tak: -Bo myśmy sobie wszyscy to miejsce wybrali
Wybraliście Kościół? Taki jaki on jest urządzony przez Boga który jest Ojcem? Który 
nieprzebiera, niewybrzydza, Nikomu nie mówi za późno ześ przyszedł.
nie załapiesz. Twoją prace wzieli inni. Wybraliście taki Kościół w którym Ojciec daje 
każdemu tyle ile chce? Kościół który jest miejscem obdarowania przez Boga a nie 
zarabiania, nieobnoszenia się ze swoimi zasługami. Wybraliście taki 
Kościołem w którym każdy może coś zrobić. Może wziąć odpowiedzialność za innych.” 

m tygodniu w poniedziałek msze z relikwiami bł. Anieli Salawy w jej wspomnienie,  
abożeństwo fatimskie.  

W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W naszym kraju odbywają się tego dnia 
spotkania modlitewne w ramach akcji „Polska pod Krzyżem”. Zapraszamy na czuwanie  

21.00. Będzie to także czas 
dziękczynienia za Peregrynację Relikwii Krzyża po Rodzinach naszej Parafii. Niech Krzyż 
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planowano program artystyczny w Szkole Podstawowej w Brzezinach.  
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przyznam, że w tym roku (2019) Wenus będzie widoczna także jako Gwiazda Wieczorna 24 
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„Byłem w Taize z 50 młodych ludzi z naszej archidiecezji i był taki moment pod koniec 
pobytu rozmawiam z fajnym chłopakiem który ma na imie Ignac. Ignacy przyszedł do mnie 

. Mówił o tym z niekłamanym poczuciem dumy. 
przątał kible i mówi o tym z wielką radością. I ja myślę pójdziemy za ciosem i pytam – 

Ignacy jak to jest, że tutaj sprzątasz kible z radością a gdyby Ci Twój proboszcz kazał to 
zrobić na plebani albo na parafii to byś mu powiedział, że nie albo byś go wyśmiał? I ten 

bo wie ksiądz arcybiskup co, tu wszyscy pracują. Tu nie ma tak, że jest 
. Tu wszyscy pracują. Myślę aha podrążymy temat. Mówię 

Ignacy czemu tu wszyscy pracują? I padło zdanie które myślę musimy wpisać w dokumenty 
Bo myśmy sobie wszyscy to miejsce wybrali 

Wybraliście Kościół? Taki jaki on jest urządzony przez Boga który jest Ojcem? Który 
nieprzebiera, niewybrzydza, Nikomu nie mówi za późno ześ przyszedł. Teraz się już na nic 
nie załapiesz. Twoją prace wzieli inni. Wybraliście taki Kościół w którym Ojciec daje 
każdemu tyle ile chce? Kościół który jest miejscem obdarowania przez Boga a nie 
zarabiania, nieobnoszenia się ze swoimi zasługami. Wybraliście taki kościół? Jesteśmy 
Kościołem w którym każdy może coś zrobić. Może wziąć odpowiedzialność za innych.”  

/Abp Grzegorz Ryś/  

Boży człowiek… - bł. Ingrida Szwedzka
Jan Gabriel Perboyre urodził się w roku 1802 w Puech, we 
Francji. Stryj Jana był rektorem seminarium duchownego 
lazarystów (misjonarzy św. Wincentego a Paulo) 
w Montauban. Zaprosił on starszego brata Jana, Alojzego, 
by wstąpił do tego seminarium. W jego ślady poszedł także 
Jan (1819). J
piśmie ponawiał swoją prośbę. Otrzymał wreszcie 
upragnione zezwolenie i 21 marca 1835 roku z Havru udał 
się do Chin. W Macao był dopiero 29 sierpnia. Tak dalekie 
podróże trwały wówczas bardzo długo i były męczące. 
W Macao Jan zatrzymał się przez
nauczyć się języka chińskiego. Posłuszeństwo skierowało 
go następnie do prowincji Honan. Po półtorarocznej pracy 
przeniesiono go do prowincji Hupeh. Jan natrafił na czasy 
niespokojne. Dekrety prześladowcze nieco złagodniały, ale 
nadal trwały. Trzeba było działać ostrożnie, w ukryciu, by 
katolikom chińskim, jacy jeszcze pozostali, nieść pomoc 
duszpasterską, a w miarę możliwości 
wyznawców. Jan wykazał w tym dużo gorliwości, ale też 

i roztropności. Kiedy prześladowanie zaczęło się jednak wzmagać, zamieszkał u pewnego 
gorliwego katolika i stamtąd prowadził w ukryciu swoją misję.
zadenuncjowany i wskutek tego aresztowany. 26 września 1839 roku przewieziono go do 
Tcha-Yuen-Keu, gdzie poddano go torturom. Kied
prefektury w Kucheng, gdzie poddano go nowym śledztwom i torturom, aby wydobyć 
z niego listę misjonarzy i wiernych. Tylko dzięki niezwykle odpornemu i młodemu 
organizmowi Jan przetrwał męki. Odprowadzono go do więzienia
września 1840 roku. Miał zaledwie 38 lat. 

Czy wiesz, że... 
1) Chrzcielnica – W pierwszych wiekach miejsce do chrztu (baptysterium) znajdowało się 
w oddzielnym budynku, dzisiaj najczęściej możemy spotkać chrzcielnice w formie zamkni
tych naczyń. Znajduje się w niej woda święcona i przy niej dokonuje się chrztów.
2) Tabernakulum – winno być zwykle, jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma 
ono być tak zamknięte aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji. Wskazane jest aby 
przed oddaniem do użytku liturgicznego zostało pobłogosławione zgodnie z obrzędem 
podanym w Rytuale Rzymskim. 
3) Na Uniwersytecie Loyola w Chicago katolicy o nazwisku Zolp mogą studiować za darmo. 
To stypendium ufundował osobom noszącym takie nazwisko jak on ks

Zamyśl się… 
„Ci są bogatszymi od wszystkich, 
którzy żądze bogactw przytłumili.”  

/Św. Jan Chryzostom/  

Uśmiech
Policjant do policjanta: 
ny?- Nie wiem. A co?
wystrzelałem, zanim 

Coś dla ducha… 
„Dla wszystkich

„Ewangelia jest dla wszystkich: i dla dorosłych, i dla niedorosłych, dla wyrośniętych i dla 
tych, którzy rosną jak na drożdżach. Jest ta sama dla uczonego z brodą, i dla dziecka, które 
dopiero uczy się czytać. I dla mędrca z berłem i dla chłopca, który w czasie wakacji bawi się 
patykiem. Ewangelia jest wciąż ta sama i zawsze mówi, że Bóg jest najważniejszy. Do niego 
ma garnąć się nasze serce, które jest nie tylko źródłem uczuć, ale pragnieniem naszej woli. 

 

Ingrida Szwedzka(2 września) 
Jan Gabriel Perboyre urodził się w roku 1802 w Puech, we 

tryj Jana był rektorem seminarium duchownego 
lazarystów (misjonarzy św. Wincentego a Paulo)  
w Montauban. Zaprosił on starszego brata Jana, Alojzego, 
by wstąpił do tego seminarium. W jego ślady poszedł także 
Jan (1819). Jan marzył o misjach w Chinach. Kilka razy na 
piśmie ponawiał swoją prośbę. Otrzymał wreszcie 
upragnione zezwolenie i 21 marca 1835 roku z Havru udał 
się do Chin. W Macao był dopiero 29 sierpnia. Tak dalekie 
podróże trwały wówczas bardzo długo i były męczące.  
W Macao Jan zatrzymał się przez kilka miesięcy, by 
nauczyć się języka chińskiego. Posłuszeństwo skierowało 
go następnie do prowincji Honan. Po półtorarocznej pracy 
przeniesiono go do prowincji Hupeh. Jan natrafił na czasy 
niespokojne. Dekrety prześladowcze nieco złagodniały, ale 

rwały. Trzeba było działać ostrożnie, w ukryciu, by 
katolikom chińskim, jacy jeszcze pozostali, nieść pomoc 
duszpasterską, a w miarę możliwości - by zyskiwać nowych 
wyznawców. Jan wykazał w tym dużo gorliwości, ale też  

zaczęło się jednak wzmagać, zamieszkał u pewnego 
gorliwego katolika i stamtąd prowadził w ukryciu swoją misję. Został jednak 
zadenuncjowany i wskutek tego aresztowany. 26 września 1839 roku przewieziono go do 

Keu, gdzie poddano go torturom. Kiedy nie załamał się, odwieziono go do 
prefektury w Kucheng, gdzie poddano go nowym śledztwom i torturom, aby wydobyć  
z niego listę misjonarzy i wiernych. Tylko dzięki niezwykle odpornemu i młodemu 
organizmowi Jan przetrwał męki. Odprowadzono go do więzienia i tam zaduszono go 11 

W pierwszych wiekach miejsce do chrztu (baptysterium) znajdowało się  
w oddzielnym budynku, dzisiaj najczęściej możemy spotkać chrzcielnice w formie zamknię-

. Znajduje się w niej woda święcona i przy niej dokonuje się chrztów. 
winno być zwykle, jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma 

ono być tak zamknięte aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji. Wskazane jest aby 
oddaniem do użytku liturgicznego zostało pobłogosławione zgodnie z obrzędem 

Na Uniwersytecie Loyola w Chicago katolicy o nazwisku Zolp mogą studiować za darmo. 
To stypendium ufundował osobom noszącym takie nazwisko jak on ks. Richard Zolp. 

Uśmiech 
jant do policjanta: - Ty, czy lotnia to ptak drapież-
Nie wiem. A co?- No bo wczoraj cały magazynek 

wystrzelałem, zanim puścił człowieka. 

Dla wszystkich” 

Ewangelia jest dla wszystkich: i dla dorosłych, i dla niedorosłych, dla wyrośniętych i dla 
tych, którzy rosną jak na drożdżach. Jest ta sama dla uczonego z brodą, i dla dziecka, które 

tać. I dla mędrca z berłem i dla chłopca, który w czasie wakacji bawi się 
patykiem. Ewangelia jest wciąż ta sama i zawsze mówi, że Bóg jest najważniejszy. Do niego 
ma garnąć się nasze serce, które jest nie tylko źródłem uczuć, ale pragnieniem naszej woli.  

/ks. Jan Twardowski/ 


