
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 13.09 św. Jana Chryzostoma (wsp.) 
1800 W 17 r. ur. Nikodema i 19 r ur. Wojciecha o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

2000 + Stefanię (r. śm.), Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów  

Wtorek 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego  - RELIKWIE 
1800 + Reginę, Władysława i Leszka Nosek zam. Andrzej z żoną 

1830 + Cecylię i Władysława Korban 

Środa 15.09 Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wsp.) 
1800 1) +Stanisława, Antoninę, Tadeusza, Antoninę, Marię, Stanisława, Wiesława Burasów 

2) + Joannę Gadawską zam. koleżanki z przedszkola 3) + Edwarda Kołka, Katarzynę, Fran-

ciszka Kołków, Józefa, Franciszkę, Juliana Kasperków, Genowefę Władyszewską, Edwarda 

Władyszewskiego, Mariannę Kuchtę, Stefanię Borek  4) + Genowefę Kowalską od syna 

Bogdana 5) + Marcina Sołtysa, Władysławę, Mieczysława i Władysława Stępnia 6) + Mie-

czysława Chmurę, Franciszka, Antoninę Storek, Adama Frankowicz, Mariannę Kobel   

1900 + Michała, Stefanię Potoków 

Czwartek 16.09 świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana (wsp.) 
1800 W 18 r. ur. Oskara Szczepanek o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym 

życiu zam. mama 

1830 + Cecylię Korban od dyrektora, pracowników, emerytów oraz uczniów i absolwentów 

SP im. Jana Pawła II w Brzezinach  

Piątek 17.09 św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (wsp.)  
1800 W 10 r. ślubu Katarzyny i Przemysława Węgrzyn z int. dzieci i rodziców 

1900 + Krzysztofa, Józefa, Bernarda, Janinę, Fałdzińską od Edwarda Fałdzińskiego 

Sobota 18.09 Święto św. Stanisława Kostki - RELIKWIE 

1800 + Franciszkę i Władysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczak 

1830 + Janinę Fałdzińską od dzieci 

Niedziela 19.09 XXV Niedziela  Zwykła 
800 + Mariana Bentkowskiego (30 r. śm.) z int. żony z dziećmi 

1000 + Ryszarda Zegadło (5 r. śm.) 

1200 za Parafię  

1600 + Paulinę Mazur zam. Honorata z r. 
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XXIV Niedziela Zwykła  
12 września 2021 r. Nr 42 (668) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
      Iz 50, 5-9a  
      Jk 2, 14-18 
Ewangelia:  
       Mk 8, 27-35 
Jezus udał się ze 
swoimi uczniami 
do wiosek pod Ce-
zareą Filipową. W 
drodze pytał 
uczniów: «Za 
kogo uważają 
Mnie ludzie?» Oni 
Mu odpowiedzieli: 
«Za Jana Chrzci-
ciela, inni za Elia-

sza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim 
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzu-
cony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra sło-
wami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przy-
wołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce za-
chować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 

Kazanie espresso… 
Piotr wie kim jest Jezus. „Ty jesteś Mesjaszem” – mówi. Jednak ma własne wyobrażenie 
Mesjasza, który powinien wyzwolić Izraela spod władzy Rzymian. Ale to jest tylko ludzkie 
myślenie. Plan zbawienia jest inny: Mesjasz ma cierpień i zostać zabity, ale zwycięży śmierć 
i zmartwychwstanie. On przyszedł aby odkupić nasze grzechy. Przyjmijmy to z miłością za-
miast sprzeciwiać się zamysłom Bożym jak Piotr. Wiara bez dzieła męki, bez krzyża nie jest 
wiarą chrześcijańską – pisał teolog Hans Urs von Balthasar. Starajmy się żyć tajemnicą męki 
Jezusa. Ona pokonuje nasz egoizm i daje wielkie owoce duchowe.      /ks. Mariusz Frukacz/ 

 
 
 

Błogosławieni Stefanie Wyszyński 
i Różo Mario Czacka módlcie się za nami! 

 
 

 

Extra… 
× 25.09.1820 – W Krakowie rozpoczęto usypywanie Kopca Kościuszki. 
× 16.09.1877 – W Gietrzwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj w Warszawie, w świątyni Opatrzności Bożej – beatyfikacja Sług Bożych kard. Ste-

fana Wyszyńskiego oraz s. Elżbiety Róży Marii Czackiej. Transmisje z tych uroczystości od 
godz. 12.00 przeprowadzi Telewizja Polska. W naszym kościele od ponad 30 lat wisi obraz, 
teraz już bł. Stefana Wyszyńskiego.  

▪ W liturgii tygodnia wspominamy: 

- w poniedziałek – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora K-ła, 
- we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Msze Św. z relikwiami 
- w środę – N.M.P. Bolesnej, 
- w czwartek – św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, 
- w sobotę – Święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, Msza Św. z reli-
kwiami 
▪ W ubiegłym tygodniu nasza parafia otrzymała relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego i św. Kingi. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarzy. 

▪ W poniedziałek wypada 13 dzień miesiąca września. O godz. 20.00 Msza św. i Nabożeństwo 

do M. B. Fatimskiej. 
▪ Zapraszamy wszystkich członków i nowe osoby chętne na próbę scholii parafialnej, która 
odbędzie się w poniedziałek 13 września o godz. 17.15 w Świetlicy „Przy fontannie” w Brze-
zinach. 

▪ Zbiórka ministrantów we wtorek o godz. 17.30 w kościele. 

▪ W związku z przeżywanym w sobotę świętem patrona dzieci i młodzieży zapraszam na 

Triduum w czwartek, piątek i sobotę na godz. 17.30. Drogie dzieci i młodzieży, przybądźcie  
i prośmy św. Stanisława Kostkę, by uczył nas czystości i posłuszeństwa, i pomagał odkrywać 
właściwe powołanie i wypełniać wolę Bożą. 

▪ W piątek zapraszamy o godz. 18.00 na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów z naszej parafii w każdy wtorek września  

o godz. 18.00 do sali Caritas na spotkania przy herbatce i na projekcję filmu o tematyce reli-
gijnej. 

▪ Wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego. Pierwsze powakacyjne spotkanie w czwartek  

o godz. 17.00 w Świetlicy przy fontannie. Zabieramy ze sobą Pismo Święte. Ks. Damian za-
prasza nowe osoby chcące zgłębiać Słowo Boże. 

▪ Organizowana jest Pielgrzymka Rowerowa na Święty Krzyż. Zbiórka na placu Św. Jana 

Pawła II przy kieleckiej Katedrze w sobotę 18 września o godz. 9.00. Po zakończeniu liturgii 
możliwość powrotu do Kielc autokarem. Zapisy w zakrystii. 

▪ Od 17 września w kinie Moskwa w Kielcach grają nowy film pt: „WYSZYŃSKI – ZEMSTA 

CZY PRZEBACZENIE”. „Film przedstawia losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyń-
skiego – przyszłego Prymasa Polski. Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego 
księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie 
Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wojenna rzeczywi-
stość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie 
wobec nieprzyjaciół.” Wstępnie zarezerwowałem miejsca na seans, na przyszłą niedzielę na 
godz. 17.45. Cena 11 zł. Czas trwania sensu 117 minut. Proszę o dokonanie zapisów w za-
krystii. Do czwartku muszę podać ilość osób. 

▪ Proszę, aby samowolnie nie wykładać w kościele materiałów nawet religijnych. Wcześniej 

był to niekończący się łańcuszek rzekomo do św. Judy Tadeusza. Ostatnio ktoś wyłożył bro-
szurki jakiegoś Stowarzyszenia Tradycji Katolickiej, które wyglądają pięknie, ale mogą namie-
szać wiernym w głowach. 

▪ Dziękuję za udział w pieszej pielgrzymce na odpust na urodziny M. B. do Piotrkowic. 

▪ Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę do puszki na „Radio Maryja” i Telewizję 

„TRWAM”. Na ich konto wpłaciłem 2 500 zł. 

▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Boży człowiek… -  św. Zygmunt Szczęsny Feliński (17 września) 
Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822 r. w Wojutynie na 
Wołyniu. Wychowany został w atmosferze religijnej i patrio-
tycznej, od najmłodszych lat był czcicielem Matki Bożej. 
Skończył studia w Moskwie i Paryżu. Wstąpił do semina-
rium duchownego i w 1855 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie w Petersburgu. Został ojcem duchownym w tamtej-
szym seminarium. Uważnie przyglądał się sytuacji w Rosji 
i losom Polaków, zwłaszcza opuszczonych dzieci i star-
ców. Bolał nad zamknięciem nowicjatów zakonnych, co 
było jedną z form carskich represji wobec Kościoła katolic-
kiego. W 1857 r. założył Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi oraz 
ludźmi chorymi i starymi. Jednym z zadań zgromadzenia 

było organizowanie szkół dla wiejskich dzieci. W 1862 r. papież bł. Pius IX mianował Zyg-
munta Szczęsnego arcybiskupem metropolitą warszawskim. Piastując ten urząd, Zygmunt 
przyczynił się do wyraźnego odrodzenia duchowego dawnej stolicy Polski. Zreformował se-
minarium i Akademię Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla biednych dzieci i upo-
wszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W 1864 r., po niespełna 
półtorarocznej posłudze arcybiskupiej, został przez władze carskie skazany na wygnanie  
w głąb Rosji za to, że w marcu 1863 r. napisał list do cara Aleksandra II w obronie Kościoła  
i narodu. Również na wygnaniu, w Jarosławiu nad Wołgą, dawał przykład głębokiej wiary. Po 
20 latach zwolniono go, jednakże otrzymał zakaz powrotu na teren swojej archidiecezji. Za-
mieszkał w Dźwiniaczce (wówczas województwo tarnopolskie, obecnie Ukraina), gdzie mimo 
podeszłego wieku i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi. Zmarł w pałacu arcy-
biskupim w Krakowie 17 września 1895 r. Jego pogrzeb na Wawelu stał się okazją do mani-
festacji patriotycznych. 

Zamyśl się… 
„Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich 
dzieci, nawet z takich, które stoją 
plecami do Niego.”/bł. S. Wyszyński/  

Uśmiech 
Policjant zatrzymuje bacę jadącego furmanką. - Baco, 
co wieziecie? Baca nachyla się i szepcze: - Siano. - 
Czemu tak cicho mówicie? - Żeby koń nie usłyszał! 

Coś dla ducha… 
„O sklepiku i supermarkecie” 

Ubogi Żyd, właściciel sklepiku, wyznał zmartwiony rabinowi swoje obawy i kłopoty. Oto do-
kładnie naprzeciwko jego "interesu" powstał wielki supermarket, czyli potężna konkurencja, 
której nie wytrzyma mały sklepik. Od lat należy ten kantorek do naszej rodziny - tłumaczył  
i jeżeli stracę klientów, oznacza to dla mnie kompletną ruinę, gdyż do niczego innego się nie 
nadaje. Rabin słuchał uważnie, a potem odezwał się z namaszczeniem: 
- Jeżeli boisz się właściciela supermarketu, będziesz go nienawidził. I właśnie nienawiść sta-
nie się twoją ruiną! 
- Co mam więc robić? - zapytał zrozpaczony sklepikarz. 
- Każdego ranka wychodź na chodnik - odpowiedział mistrz i błogosław swemu "interesowi", 
aby dobrze prosperował. Potem odwróć się i błogosław tak samo sklep naprzeciwko! 
- Co?! - nie wytrzymał kupiec - mam błogosławić swego konkurenta i niszczyciela? 
- Każde błogosławieństwo - tłumaczył uczony mąż - jakie dzięki tobie stanie się jego udziałem, 
powróci do ciebie. Ale i wszelkie zło, jakie ściągniesz na niego, wróci do ciebie i zniszczy cię 
doszczętnie. 
Za pół roku zjawił się ten sam sklepikarz, aby rabinowi donieść, że rzeczywiście jak przewi-
dywał musiał zwinąć swój "interes", ale teraz jest dyrektorem supermarketu i powodzi mu się 
lepiej niż przedtem! 
"Musimy nauczyć się żyć jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy."  

 


