
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek  16.09 Dzień Powszedni    
1800  + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja 
1900 + Tadeusza i Przemysława Rozparę 
Wtorek  17.09 Dzień Powszedni  

1800 1) + Piotra Pędzika z int. Ani i Jacka z rodziną  
        2) + Władysława i Franciszkę Wierzbickich z int. syna 
1900 1) + Władysława Korbana, Andrzeja, Annę, Stanisławę, Edwarda Paradowskich, H
lenę i Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego, Leszka Wosia
        2) + Bożenę Mazur od uczestników pogrzebu 

Środa  18.09 Dzień Powszedni - REL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

1800 + Mariannę Stachurę z int. córki 
1900 za zmarłych w czyśćcu cierpiących 
Czwartek 19.09 Dzień Powszedni  

1800 + Stanisławę, Henryka Stachurów, Mateusza, Tadeusza, Pelagię Węgrzynów z int. r
dziny  
1830 + Genowefę Władyszewską z int. r. Szczukiewiczów 
Piątek 20.09 Dzień Powszedni   

1800 1) + Genowefę, Romana, Czesława, Bogdana Janusów 
        2) + Stefana Krzysztofka z int. córki Bożeny z mężem i dziećmi
1900 1) + Stefanię i Piotra Metryków, Anielę i Tadeusza Wotlińskich
        2) + Józefa Wieczorka z int. sąsiadów  
Sobota 21.09 Dzień Powszedni    

1800 1) + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi 
        2) + Stefana Krzysztofka z int. córki Anny z mężem Krzysztofem 
1830 + Stanisława (30 r. śm.) i Anastazję (12 r. śm.) Stachurów z int. córki
Niedziela 22.09 Niedziela - REL. BŁ. BERNARDYNY JABŁOŃSKIEJ

800  + Ryszarda Zegadło 
1000  + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów i Piotra Pobochę
1200  1) Chrzty: Leona Adrianna Starościak, Aleksandra Edyta Puchała
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600  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
zur z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

Extra… 
× 15.09 – Dzień Opakowań  × 21.09 - Światowy Dzień Orderu Uśmiechu
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 XXII Niedziela Zwykła
15 września 2019 r. Nr 4

trzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesi
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 
znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
staje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Kazanie espresso… 
„Niebianie pilnie obserwują ziemię z dwóch powodów. Na ziemi ciągle rodzą się osoby ni
śmiertelne - a więc o tej samej wiecznej naturze, które i oni posia
jąca na ziemi walka złych duchów z człowiekiem, po stronie którego stoją aniołowie dobrzy. 
Przez dwadzieścia cztery godziny na dobę jesteśmy obserwowani, nie tylko przez Boga”. 

 

„Do wyższych rzeczy jestem stworzo
 
 
 

wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bożenę Ma-
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 

 
 

Zwykła 
42 (564) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 32, 7-11. 13-14  
                1 Tm 1, 12-17 
Ewangelia: Łk 15, 1-10 
W owym czasie przybliżali się do 
Jezusa wszyscy celnicy  
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na 
to szemrali faryzeusze i uczeni  
w Piśmie, mówiąc: «Ten przyj-
muje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następują-
cą przypowieść: «Któż z was, 
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną 
z nich, nie zostawia dziewięć-
dziesięciu dziewięciu na pustyni  
i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bie-
rze z radością na ramiona i wra-
ca do domu; sprasza przyjaciół  
i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłem owcę, 
która mi zginęła”. Powiadam 
wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzesz-
nika, który się nawraca, niż  
z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie po-

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 
znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość na-
staje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 

„Niebianie pilnie obserwują ziemię z dwóch powodów. Na ziemi ciągle rodzą się osoby nie-
a więc o tej samej wiecznej naturze, które i oni posiadają. Drugi powód to  trwa-

jąca na ziemi walka złych duchów z człowiekiem, po stronie którego stoją aniołowie dobrzy. 
Przez dwadzieścia cztery godziny na dobę jesteśmy obserwowani, nie tylko przez Boga”.  

/ks. E. Staniek/ 

Do wyższych rzeczy jestem stworzony” 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu w poniedziałek rozpoczynamy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki
w pndz po mszy św. o 18.00 spotkanie ministrantów, we wtorek spotkanie dzieci pier
szokomunijnych, w środę spotkanie bierzmowanych i msze z relikwiami św. Stanisława. 
W piątek Nabożeństwo do Mił. Bożego, a w niedzielę msze z relikwiami bł. Bernardyny J
błońskiej.  
▪ W niedzielę 8 września ok. 80 osób wyruszyło z Brzezin do Piotrkowic na
„Na urodziny Matki bożej. Wspólna modlitwa, śpiew i rozmowy „okraszone” zostały obfitym 
deszczem. Po trudzie marszu pielgrzymi uczestniczyli w sumie odpustowe
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w III Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "
im pasterzem", która odbędzie się 29 września 2019 r. Wieczornica rozpocznie się mszą 
św. w intencji śp. ks. Jana o godz. 17.30 w kościele. Później zaplanowano program art
styczny w Szkole Podstawowej w Brzezinach.  

Felieton… 
Kościół Chrześcijański a poszukiwanie Prawdy

W 1616 roku Urząd Nauczycielski Kościoła (znany wtedy jako Święte Oficjum) wydał           
tak zwany Edykt Antykopernikański, ponieważ Święte Oficjum uznało, że nauczanie,                   
iż Słońce znajduje się w Centrum Wszechświata sprzeciwia się wyraźnie nauce płynącej         
z licznych fragmentów Pisma Świętego. Jednak już w 1757 roku Watykan odwołał Edykt A
tykopernikański.  Jak więc widzimy, Urząd Nauczycielski Kościoła przyznał się do swojej 
pomyłki. Jest to zrozumiałe, ponieważ Kościół Chrześcijański tworzą ludzie, z natury swej 
przecież omylni i błądzący. Takimi są również nawet najwybitniejsi Teologowie i Papieże. 
Czy to jednak znaczy, że nie mamy w naszym życiu kierować się Prawdą?
Zauważmy, że Jezus w rozmowie z Piłatem mówi o sobie, że  „przyszedł na świat, aby dać 
świadectwo Prawdzie”.  We wspaniałej Modlitwie Brewiarzowej mówimy „Boże Ty jesteś 
Światłością Prawdziwą i Stwórcą Światła, spraw, abyśmy wiernie rozważali Twoje Święte 
Tajemnice i żyli w Świetle Twojej Prawdy”. Święty Jan Paweł II towarzyszy nam słowami:
„Nie lękajcie się szukać Prawdy o Sobie i otaczającej Was Rzeczywistości”.                   
Święta Edyta Stein mówi z kolei, że szukanie Prawdy jest Modlitwą i Szukaniem Boga. 
Adam Asnyk zaś w wierszu „Do Młodych” pisze: „ Szukajcie prawdy jasnego płomienia, sz
kajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia, coraz                
się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg”. W ten sposób poeta pokazuje,   
że odkrywanie Prawdy nie tylko nie uwłacza Bogu ani człowiekowi, lecz podkreśla                      
ich wielkość.  
Na koniec dodam, że Duch Święty, który Oświetla Nasze Drogi oraz Oczy Naszego Serca, 
jest Duchem Prawdy i Miłości, który umacnia nas, ludzi właśnie z natury swej Słabych                   
i Ślepych.  /MS/ 

W poszukiwaniu… 
„Chyba wciąż im się wydaje, że Europa jest punktem szczytowym rozwoju świata, 
a niekoniecznie tak jest, choćby w dziedzinie gospodarki. Podam mały przykład: budowę 
lotnisk. Wiemy, że Berlin ma problemy z budową wielkiego portu lotniczego. Pamiętam, że 
w Paryżu doszło do wypadków w nowo zbudowanym terminalu. A w tym samym czasie 
w Hongkongu, Pekinie, Bangkoku powstały nowe lotniska, które 
Wygląda na to, że Europa nie ma już nawet know how potrzebnego do realizacji takich 
projektów, a które mają kraje wschodniej Azji.(U) Nie można też lękać się świata 
i ludzi, którzy się nam sprzeciwiają, bo wielu z nich tak naprawdę jest ludźmi poszukującymi. 
Czasem za ich agresywnością kryje się wielkie zagubienie. W Europie katolicyzm i w ogóle 
chrześcijaństwo były czymś niemalże naturalnym, oddychało się nimi. Teraz tak już nie jest. 
Dlatego trzeba mówić o Bogu. A często zamiast o Bogu, mówimy najpierw o moralności. 
Musimy przede wszystkim głosić dobrą nowinę.”                       /Abp. Jean

tym tygodniu w poniedziałek rozpoczynamy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki,  
, we wtorek spotkanie dzieci pierw-

szokomunijnych, w środę spotkanie bierzmowanych i msze z relikwiami św. Stanisława.  
a w niedzielę msze z relikwiami bł. Bernardyny Ja-

W niedzielę 8 września ok. 80 osób wyruszyło z Brzezin do Piotrkowic na 6. Pielgrzymkę 
„Na urodziny Matki bożej. Wspólna modlitwa, śpiew i rozmowy „okraszone” zostały obfitym 
deszczem. Po trudzie marszu pielgrzymi uczestniczyli w sumie odpustowej. 

I Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "Pan jest mo-
Wieczornica rozpocznie się mszą 

cji śp. ks. Jana o godz. 17.30 w kościele. Później zaplanowano program arty-

Chrześcijański a poszukiwanie Prawdy 

W 1616 roku Urząd Nauczycielski Kościoła (znany wtedy jako Święte Oficjum) wydał           
tak zwany Edykt Antykopernikański, ponieważ Święte Oficjum uznało, że nauczanie,                   

rum Wszechświata sprzeciwia się wyraźnie nauce płynącej         
z licznych fragmentów Pisma Świętego. Jednak już w 1757 roku Watykan odwołał Edykt An-
tykopernikański.  Jak więc widzimy, Urząd Nauczycielski Kościoła przyznał się do swojej 

ozumiałe, ponieważ Kościół Chrześcijański tworzą ludzie, z natury swej 
przecież omylni i błądzący. Takimi są również nawet najwybitniejsi Teologowie i Papieże.  
Czy to jednak znaczy, że nie mamy w naszym życiu kierować się Prawdą?  

mowie z Piłatem mówi o sobie, że  „przyszedł na świat, aby dać 
świadectwo Prawdzie”.  We wspaniałej Modlitwie Brewiarzowej mówimy „Boże Ty jesteś 
Światłością Prawdziwą i Stwórcą Światła, spraw, abyśmy wiernie rozważali Twoje Święte 

le Twojej Prawdy”. Święty Jan Paweł II towarzyszy nam słowami: 
Nie lękajcie się szukać Prawdy o Sobie i otaczającej Was Rzeczywistości”.                   

Święta Edyta Stein mówi z kolei, że szukanie Prawdy jest Modlitwą i Szukaniem Boga. 
wierszu „Do Młodych” pisze: „ Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szu-

kajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia, coraz                
się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg”. W ten sposób poeta pokazuje,   
że odkrywanie Prawdy nie tylko nie uwłacza Bogu ani człowiekowi, lecz podkreśla                      

Na koniec dodam, że Duch Święty, który Oświetla Nasze Drogi oraz Oczy Naszego Serca, 
s, ludzi właśnie z natury swej Słabych                   

Chyba wciąż im się wydaje, że Europa jest punktem szczytowym rozwoju świata,  
Podam mały przykład: budowę 

lotnisk. Wiemy, że Berlin ma problemy z budową wielkiego portu lotniczego. Pamiętam, że 
w Paryżu doszło do wypadków w nowo zbudowanym terminalu. A w tym samym czasie  
w Hongkongu, Pekinie, Bangkoku powstały nowe lotniska, które wspaniale funkcjonują. 
Wygląda na to, że Europa nie ma już nawet know how potrzebnego do realizacji takich 

Nie można też lękać się świata  
jest ludźmi poszukującymi. 

W Europie katolicyzm i w ogóle 
chrześcijaństwo były czymś niemalże naturalnym, oddychało się nimi. Teraz tak już nie jest. 

Bogu, mówimy najpierw o moralności. 
/Abp. Jean-Claude Hollerich/  

Boży człowiek… - bł. Józef Kut (18
Józef urodził się 21 stycznia 1905 r. w niewielkiej wsi 
Sławin. Studiował w
i w Gnieźnie. 
Stanisława w Gościeszynie. Wkrótce po wybuchu wojny 
parafia ks. Józefa stała się ofiarą brutalnego napadu 
kolonistów niemieckich z pobliskiej wsi Tarnowa. 
Wyłamano okna
obecnych, Józefowi przyłożono bagnet do szyi i kazano 
wyjść z domu. Tym razem skończyło się na straszeniu 
i rabunku mienia.
aresztować w Wielkopolsce pozostałych jeszcze 
w parafiach 
największa fala zatrzymań polskich kapłanów. Ks. Józef 
mógł uniknąć aresztowania, ostrzegano go. Nie 
skorzystał z okazji. 6 października 1941 r. został 
aresztowany przez gestapo. Przewieziono go do 
poznańskiego, Fortu
koncentracyjny Posen. Dwa tygodnie później 

przewieziono go do KL Dachau i nadano mu numer 28074.
podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Był bity i szykanowany. Pracował 
w "komandzie śniegowym", bez odpowiedniego ubrania i obuwia, prześladowany przez 
sadystycznego kapo, o nieustannym głodzie. Niebawem przeziębił się, a jego ciało pokryło 
się wrzodami. Skierowano go wówczas do obozowego "szpitala", tzw. rewiru. Wyzdrowiał 
i po wyjściu z rewiru pracował na plantacjach. Mniej więcej w połowie 1942 r. zaczął słabnąć 
i chorować. Z trudem potrafił utrzymać w ręku kosz podczas prac w polu. Ostatnią próbę 
wydostania go z obozu podjęła rodzina. Gestapo miało postawić dwa warunki: wyrzeczenie 
się posługi kapłańskiej i podpisanie niemieckiej listy narodowościowej. Choć wiedział, że 
może mu to uratować życie, ks. Józef w ostatnim liście do rodziny dał do zrozumienia, że 
tego rodzaju warunków przyjąć nie może.
spalono w obozowym krematorium. Został beatyfikowany przez papieża św. Jana Pawła II 
w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Zamyśl się… 
„Tak właśnie ma wyglądać osoba, którą 
zdobi łaska poświęcająca; ładnie ma się 
ubierać dziewczyna, która Boga kocha”  

/Bł. Aniela Salawa/ 

Coś dla ducha… 
„O groszu i skarbonie

„Czytamy w Ewangelii o ubogiej wdowie, która wrzuciła grosz do skarbony. Zapytałem ki
dyś na religii, co to jest skarbona? Nikt nie wiedział. Ani Józef Brodzki, który siedział 
w pierwszej ławce ani Jurek Czapla, który siedział po środku, ani Stefan Pietrzykowski spod 
okna, ani Zosia, ani Ewa, ani Bronka. Skarbona to jest po prostu duża skarbonka. Do czego 
jest skarbonka? Do tego, by zbierać pieniądze i zamykać je. Jak pieniądze 
miejscu, to łatwo je wydać na byle co. Znam chłopca, który ma skarbonkę porcelanową 
w kształcie świnki. Mamusia zbiera do niej pieniądze na rower dla niego. Wrzuca, wrzuca 
albo wtyka, jeśli pieniądze są papierowe. Jak już świnka będzie pe
kiem i będzie rower. Ale dopóki nie ma w niej pieniędzy do pełna, szkoda ją rozbijać. Znam 
dziewczynkę, która ma skarbonkę w kształcie słonia z długą trąbą. Kiedyś wzięła dziesięć 
złotych, zwinęła w trąbkę i włożyła słoniowi w tr

 

18 września) 
ózef urodził się 21 stycznia 1905 r. w niewielkiej wsi 

Studiował w seminarium duchownym w Poznaniu 
i w Gnieźnie. W 1936 r. został proboszczem parafii św. 
Stanisława w Gościeszynie. Wkrótce po wybuchu wojny 
parafia ks. Józefa stała się ofiarą brutalnego napadu 
kolonistów niemieckich z pobliskiej wsi Tarnowa. 
Wyłamano okna plebanii, dokonano rewizji osobistej 
obecnych, Józefowi przyłożono bagnet do szyi i kazano 
wyjść z domu. Tym razem skończyło się na straszeniu  
i rabunku mienia. Jesienią 1941 r. Niemcy zaczęli 
aresztować w Wielkopolsce pozostałych jeszcze  
w parafiach polskich księży - zaczęła się czwarta, 
największa fala zatrzymań polskich kapłanów. Ks. Józef 
mógł uniknąć aresztowania, ostrzegano go. Nie 
skorzystał z okazji. 6 października 1941 r. został 
aresztowany przez gestapo. Przewieziono go do 
poznańskiego, Fortu VII, w którym Niemcy urządzili obóz 
koncentracyjny Posen. Dwa tygodnie później 

przewieziono go do KL Dachau i nadano mu numer 28074. Po przybyciu odmówił 
podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Był bity i szykanowany. Pracował  

m", bez odpowiedniego ubrania i obuwia, prześladowany przez 
sadystycznego kapo, o nieustannym głodzie. Niebawem przeziębił się, a jego ciało pokryło 
się wrzodami. Skierowano go wówczas do obozowego "szpitala", tzw. rewiru. Wyzdrowiał  

pracował na plantacjach. Mniej więcej w połowie 1942 r. zaczął słabnąć 
i chorować. Z trudem potrafił utrzymać w ręku kosz podczas prac w polu. Ostatnią próbę 
wydostania go z obozu podjęła rodzina. Gestapo miało postawić dwa warunki: wyrzeczenie 

i kapłańskiej i podpisanie niemieckiej listy narodowościowej. Choć wiedział, że 
może mu to uratować życie, ks. Józef w ostatnim liście do rodziny dał do zrozumienia, że 
tego rodzaju warunków przyjąć nie może. Zmarł z głodu 18 września 1942 r. Jego ciało 

alono w obozowym krematorium. Został beatyfikowany przez papieża św. Jana Pawła II  
w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej. 

Tak właśnie ma wyglądać osoba, którą 
zdobi łaska poświęcająca; ładnie ma się 

/Bł. Aniela Salawa/  

Uśmiech 
Profesor zadaje pytanie podczas wykładu: 
- Jaką formą własności jest grób? 
- Użytkowanie wiekuiste - odpowiada student 
Prawa. 

O groszu i skarbonie” 

Czytamy w Ewangelii o ubogiej wdowie, która wrzuciła grosz do skarbony. Zapytałem kie-
dyś na religii, co to jest skarbona? Nikt nie wiedział. Ani Józef Brodzki, który siedział  
w pierwszej ławce ani Jurek Czapla, który siedział po środku, ani Stefan Pietrzykowski spod 
okna, ani Zosia, ani Ewa, ani Bronka. Skarbona to jest po prostu duża skarbonka. Do czego 
jest skarbonka? Do tego, by zbierać pieniądze i zamykać je. Jak pieniądze leżą na otwartym 
miejscu, to łatwo je wydać na byle co. Znam chłopca, który ma skarbonkę porcelanową  
w kształcie świnki. Mamusia zbiera do niej pieniądze na rower dla niego. Wrzuca, wrzuca 
albo wtyka, jeśli pieniądze są papierowe. Jak już świnka będzie pełna, to rozbije się ją młot-
kiem i będzie rower. Ale dopóki nie ma w niej pieniędzy do pełna, szkoda ją rozbijać. Znam 
dziewczynkę, która ma skarbonkę w kształcie słonia z długą trąbą. Kiedyś wzięła dziesięć 
złotych, zwinęła w trąbkę i włożyła słoniowi w trąbę.                               /ks. Jan Twardowski/ 


