
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 27.09 św. Wincentego a Paulo (wsp.) - RELIKWIE 

1800 + Irenę Nowak od rodziny  

1830 + Leokadię Puchała od Stachurów z Nidy  

Wtorek 28.09 św. Wacława (wsp.) 
1800 + Bogusławę (2 r.śm.), Stanisława, Andrzeja Znój  

1830 + Leokadię Puchała od chóru parafialnego  

Środa 29.09 Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

1800 1) + Tadeusza Rejmenta (25 r. śm) 2) + Juliana Śmietanę, Władysława, Stefanię Kruk 

3) + Bogusława Krzysztofka (20 r.śm) - z int. sióstr z rodzinami  

1900 + Elżbietę Krzyszkowską od rodziny Piłatów i Ślipków  

Czwartek 30.09 św. Hieronima (wsp.) 
1800 + Edwarda Wojnowskiego (1 r. śm.) zam. żona  

1830 + Elżbietę Krzyszkowską- od brata Andrzeja z rodziną  

Piątek 01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus - RELIKWIE 
1600 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int.  rodziny  

1800 + Andrzeja Ludwinka (17 r. śm) zam. żona i córka z rodziną  

Sobota 02.09 świętych Aniołów Stróżów (wsp.) 
1600 1) dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o potrzebne łaski dla ks. Józefa zam. mar-

garetki 

2)Msza Św. wynagradzająca do Matki Bożej 

1700  Ślub: Anna Olejarczyk i Bartłomiej Stefański  

1800 + Zofię, Jana, Marka, Andrzeja i zm. z r. Szczepanków  

Niedziela 03.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 + Edwarda i Władysława Nowaków  

1000 1) + Władysława (r. śm), Andrzeja, Marię Dyragów i Edwarda Marca  

2) o Boże błogosławieństwa dla członków scholi parafialnej z racji 20 r. działalności  

1200  za Parafię  

1600 + Władysława, Anielę Metryka  i zm. z r. Metryków, zm. w czyśćcu cierpiących z int. 

syna z rodziną  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Lb 11, 25-29  
                  Jk 5, 1-6 
Ewangelia: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczy-
cielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 
nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, 
i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z 
nami».  Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie 
zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w 
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mó-
wić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko 
nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek 
wody do picia, dlatego że należycie do 
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody. A kto by się stał po-
wodem grzechu dla jednego z tych małych, 
którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień 
młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w mo-
rze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, 
niż z dwiema rękami pójść do piekła w 

ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli 
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść 
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie 
i ogień nie gaśnie». 

Kazanie espresso… 

Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zacho-
wanie nie budziło zgorszenia. Woła też, abyśmy my sami wyrzekli się grzechu, aby mieć życie 
wieczne. W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej przemiany. To wszystko, co prowadzi 
do grzechu, powinno być zniszczone. Zatem poszukajmy przyczyn naszych grzechów, aby 
je usunąć ze swojego życia, by mogło wzrastać dobro. Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz 
także miłość Bożą i wspólnotę Kościoła. Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób. 
 
 
 

Święci Kosmo i Damianie  
módlcie się za nami! 

 
 

 

Extra… 
× 26.09.1679 – Pożar strawił dom i obserwatorium Jana Heweliusza w Gdańsku. 
× 27.09.1540 – Papież Paweł III zatwierdził regułę zakonną jezuitów. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 

- w poniedziałek – św. Wincentego a Paulo, prezbitera – Msze Św. z relikwiami 
- we wtorek – św. Wacława, męczennika, 
- w środę – Święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, 
- w czwartek – św. Hieronima, biskupa i doktora Kościoła, 
- w piątek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Msza św. z reli-
kwiami. 
- w sobotę – św. Aniołów Stróżów. 

▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź godzinę 

przed rozpoczęciem Mszy św. 

▪ Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców i kandydatów do bierzmowania dzisiaj po 

Mszy św. o godz. 10 00. 

▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 17.00 w Świetlicy przy fontannie. 

▪ Zakupiłem dla dzieci z klas 3 przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii św. ró-

żańce wraz z etui. Zostaną one rozdane podczas spotkania dzieci i rodziców w pierwszy pią-
tek miesiąca o godz. 16.00. 

▪ W piątek rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Msze św. od października będą spra-

wowane o godz. 16.00, a po nich Nabożeństwa Różańcowe. 

▪ Są jeszcze wolne terminy do zapisania się na czuwanie podczas adoracji Najświętszego 

Sakramentu, rozpoczynające się w pierwszy piątek października po Mszy św. o godz. 18.00, 
a kończące się Nabożeństwem w sobotę o godz. 16.00. Lista jest na stoliku za ławkami. 

▪ W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Dzień Seminaryjny. 

▪ W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 10.00 będziemy się modlić w intencji członków 

Scholi Parafialnej z okazji 20-lecia działalności. Zapraszamy szczególnie byłych i obecnych 
członków scholii do świętowania na Eucharystii a później na mały poczęstunek w świetlicy. 

▪ Za tydzień z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż 

Różańcowych. 

▪ Jak co roku nasz dekanat odpowiedzialny jest za całonocne czuwanie z 4 na 5 października 

przed obrazem M. B. Częstochowskiej na Jasnej Górze. W zakrystii wystawiona jest lista na 
zapisy na wyjazd do Częstochowy. Wyjedziemy w poniedziałek 4 października po południu. 
Planowany powrót we wtorek 5 października ok. godz. 6 00 rano. 

▪ Pan Władysław ustawił rusztowanie od południowej strony kościoła. W tym tygodniu przy-

stąpi do załatania dziury przez, którą lało się do kościoła. 

▪  Dziękuję za udekorowanie ołtarzy wrzosami - zgodnie z przeżywaną porę roku i miesiącem 

wrześniem. 

▪ W ubiegłą niedzielę do puszki przed kościołem zostało złożone na potrzebujących z Afga-

nistanu 980 zł. W minionym tygodniu wpłaciłem tę sumę do kasy Caritas w Kielcach. 

▪  Komunikat Kurii Diecezjalnej: „Przychylając się do prośby Prezesa Głównego Urzędu Sta-

tystycznego zwracamy się z prośbą do osób, które jeszcze się nie spisały, aby wypełniły ten 
spisowy obowiązek. Niniejszy spis można dokonać na stronie internetowej spis.gov.pl, lub 
dzwoniąc na nr telefonu 22 279 99 99, lub odbierając telefon od Rachmistrza.” 

A w parafii… 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin zwraca się z prośbą do rodzin, których przodkowie  
o nazwisku Gola, Kołek, Kruk, Pędzik, Tkacz, Rabiej, Skarbek, Wieczorek, Wiejas żyli w Brze-
zinach, aby przekazać informacje na ich temat i dawne fotografie (skan) autorom drugiej czę-
ści książki „Historia życiem pisana. Brzezińskie Rody”. Prosimy o kontakt e-mail: stowarzy-
szenie.brzeziny@gmail.com lub tel 731 413 326 do końca września. 

Boży człowiek… -  Św. Kosma i Damian (26 września) 
Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła 
po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy, w których z całą 
pewnością jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie 
bliźniakami. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu zdolni byli 
do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamtąd udali 
się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, 
w portowym mieście Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; leczyli bowiem 
wielu chorych - również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa. Odznaczali się 
niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski 
był każdy potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się bied-
nymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty. Według legendy ich męczeństwo 
miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze (Kyr-
ros) w Syrii, gdzie zostali pochowani. Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, apteka-
rzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, 
wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami fakultetów medycznych, 
przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epi-
demiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w Kanonie 
Rzymskim. 

Paliusz metropolity 
Dzisiaj dla naszego rodaka abp. Tadeusza Wojdy przypada wyjątkowy dzień w Gdańsku, po-
nieważ będzie miał z rąk nuncjusza nałożony paliusz. Paliusz jest elementem stroju liturgicz-
nego który noszą jedynie papież i metropolici. Jednak jest on przypisany do danej diecezji nie 
osoby. Dlatego abp. Wojda musiał zostawić w Białymstoku swój poprzedni paliusz. Paliusze 
są wykonane z wełny z dwóch baranków, które papież błogosławi we wspomnienie św. 
Agnieszki 21 stycznie w kaplicy Urbana VIII w Watykanie. Następnie każdego roku nowi me-
tropolici 29 czerwca w święto Piotra i Pawła z rąk papieża, zgodnie ze zwyczajem papieża 
Franciszka, jedynie je dostają natomiast nałożenie odbywa się przez ręce nuncjuszy w swoich 
archidiecezjach, aby wierni mogli być obecni na tym szczególnym wydarzeniu. Niech więc dla 
naszego rodaka nałożenie na barki tego widzialnego symbolu Baranka i łączności z papieżem 
będzie owocowało energią do niesienia Chrystusa na gdańskiej ziemi, niech prostota i szcze-
rość głoszenia Ewangelii papieża Franciszka będzie umocnieniem dla naszego rodaka na 
Jego drodze głoszenia Ewangelii dla Trójmiasta, Kaszub, Kociewia i wszystkich innych ludzi 
spotkanych na drodze Jego posługi… 

Zamyśl się… 
“Kochajmy Boga, ale niech to będzie 
widać przez trud naszych rąk i w po-
cie czoła.” /Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech 
Policjant zatrzymuje kierowcę jadącego pod prąd na 
jednokierunkowej drodze. - Tą ulicą można jeździć 
tylko w jednym kierunku! - A czy ja jeżdżę w dwóch? 

Coś dla ducha… 
„Małe modlitwy” 

Pewien człowiek miał możliwość zwiedzenia nieba. Jego przewodnikiem był św. Piotr. Pod 
koniec wędrówki weszli do dużej sali wypełnionej paczkami. Były to paczki o bardzo różnej 
wielkości - od maleńkich jak pudełka zapałek, aż do ogromnych, jak kontenery. Aniołowie 
wynosili te paczki z sali. Wtedy człowiek zapytał św. Piotra:  
- Co oznaczają te paczki, które noszą aniołowie?  
- Są to wysłuchane modlitwy ludzi - odpowiedział św. Piotr.  
- To dlaczego są to tylko małe paczki? - pytał dalej człowiek.  
- Dlatego, że o te wielkie ludzie nie proszą - wyjaśnił św. Piotr.  
"Modlitwy idą i wracają - nie ma nie wysłuchanej" C. K. Norwid                       /Autor nieznany/ 

 


