
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 15.08 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
800 + Józefa, Franciszkę, Michała Wawrzyckich, Katarzynę, Władysława Kasperków z int. 

Wawrzyckich 

1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, Mariana Piotrowskie-

go, Ryszarda Barana i zm. z r. Szczukiewiczów 

1200 za Parafię 

1600 + Mariana (r. śm.), Janinę Pobochów z int. r. 

Wtorek 16.08 Dzień Powszedni  
1800 + Zofię i Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwinów 

1830 + Henryka, Wiktorię, Józefa, Romana Zawadzkich 

Środa 17.08 św. Jacka (wsp.)  - RELIKWIE 
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Stanisława i Genowefę Zawiasów (r. 

śm.) z int. córek 3) + Irenę Kasperek 4) + Ryszarda Kowalskiego 5) W int. sióstr i braci z 

Kółka Różańcowego Św. Maksymiliana Marii Kolbe z Kowali o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski, a dla zmarłych o życie wieczne 6) + Kazimierę Kubicką, Mariannę, Stefa-

na Wojdów, Stanisława Bedlę 7) + Franciszkę, Romana Lach, Mieczysława Wojcieszyń-

skiego 8) + Stanisława Rozparę, Franciszkę i Henryka Kowalskich, Jana Więcławskiego, 

Antoninę i Józefa Kutrysiów 9) + Zygmunta Więcka od r. Cudzików 10) + Janinę Zycho-

wicz od Parafialnego Zespołu Caritas 11) + Marię Gruszczyńską od siostry Judyty 12) + 

Piotra Kowalskiego od siostry z mężem i rodzicami 13) + Jerzego Klimczaka od r. Łysa-

ków z dziećmi 14) O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Macieja w 2 r. ślubu 15) + 

Anielę i Stanisława Wieczorków 16) + Marię i Wojciecha i zm. z r. Domagałów  

1900 + Władysława, Mariannę, Edwarda, Andrzeja, Alicję, Mateusza, Czesława Machul-

skich, Krystynę Woś, Antoniego, Mariannę Materek 

Czwartek 18.08 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK 

1800 + Zbigniewa Gawiora 

1830 Dziękczynna do Matki Bożej w 30 r. ślubu Renaty i Krzysztofa 

Piątek 19.08 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisława Pietszczyka od r. Dzióbków z Bilczy 

1900 + Zygmunta Więcka od r. Węgrzynów 

Sobota 20.08 św. Bernarda (wsp.) 
1800 W 18 r. ur. Michała Władyszewskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 

dorosłym życiu 

1830 + Władysława, Zofię Majczaków i Zdzisława Metrykę 

Niedziela 21.08 XXI Niedziela Zwykła 
800 + Mariannę, Władysława i zm. z r. Frankowiczów i Domagałów 

1000 + Genowefę, Józefa Plewów, Franciszka, Mariannę, Kuców z int. Kuców 

1200 z okazji 90 r. ur. Zofii Kucharczyk o zdrowie i Boże błogosławieństwo zam. dzieci, 

wnuki i prawnuki 

1600 za Parafię 
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XX Niedziela Zwykła 
14 sierpnia 2022 Nr 38 (716) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
                 Jr 38, 4-6. 8-10 
                 Hbr 12, 1-4 
 
Ewangelia: Łk 12, 49-53 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Przyszedłem 
ogień rzucić na ziemię  
i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam 
przyjąć, i jakiej doznaję 
udręki, aż się to stanie. Czy 
myślicie, że przyszedłem 
dać ziemi pokój? Nie, po-
wiadam wam, lecz rozłam. 
Odtąd bowiem pięcioro 
będzie podzielonych  
w jednym domu: troje sta-
nie przeciw dwojgu, a dwo-
je przeciw trojgu; ojciec 
przeciw synowi, a syn 
przeciw ojcu; matka prze-
ciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw 
synowej, a synowa przeciw 
teściowej». 
 
 

15 sierpnia 
Odpust  

Parafialny 
 

Mario Wniebowzięta 
Królowo Wszystkich Świętych 

świętości naucz nas - prosimy Cię! 
 

 
 

Extra… 
× 14.08.1018 – Wyprawa kijowska: Bolesław I Chrobry zdobył Kijów. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu: 

- w poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P., 
- w środę wspomnienie św. Jacka, kapłana, Msza Św. z relikwiami, 
- w czwartek wspomnienie bł. Sancji Szymkowiak, Msza Św. z relikwiami, 
- w sobotę św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. 

▪ Jutro w Uroczystość Wniebowzięcia NMP - w naszej Parafii odpust. Msze św. jak w nie-

dziele. Podczas Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. Dzień odpustu jest związany  
z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie 
wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę 
wobec Boga i ponosimy karę. Winy pozbywamy się w spowiedzi, ale pozostaje kara do 
odpokutowania. Karę można odpokutować -w doczesności np. przez uczynki pokutne, 
uczynki miłosierdzia, modlitwy, post, jałmużnę, czy ofiarowanie cierpienia, -albo po śmierci 
w czyśćcu. Poprzez zyskanie odpustu pozbywamy się kary. 
▪ OSP w Brzezinach zaprasza na Piknik Odpustowy w dniach 14-15 sierpnia 2022 roku na 
placu remizy OSP. W niedzielę 14 sierpnia zapraszamy od godz. 13 00. W programie odbę-
dzie się pokaz sprzętu strażackiego, grill, atrakcje dla najmłodszych oraz zabawa taneczna 
od godz. 20 00. 

▪ Sołtys Brzezin zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 21.08.2022 r. o godz. 13 15 pierwszy 

termin, a drugi termin o 13 30. Zebranie odbędzie się pod altaną przy fontannie z następu-
jącym porządkiem obrad: - podział funduszu sołeckiego na 2023 rok, - sprawy różne, - za-
kończenie zebrania. 

▪ Dziękuję pewnej osobie  za ufundowanie pięknego kielicha mszalnego. Zostanie on po-

święcony jutro, w odpust podczas uroczystej sumy. 

▪ Czystość kościoła zawdzięczamy osobom: Mazur Iwona, Kamińska Helena, Bedla Lucyna, 

Zegadło Małgorzata, Kotwica Beata, Salwa Daria, Jasińska Mirosława, Rajkiewicz Wiesła-
wa. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny. 

▪ Dziękuję za przybycie do koszenia trawy: Kuta Mariusz, Juszczyk Janusz, Kowalski Józef. 

Dziękuję Kowalskiemu Józefowi i Kucie Mariuszowi za wywiezienie części organicznych 
nieczystości z cmentarza. Ulewny deszcz nie pozwolił dokończyć pracy. Smutno mi, że nikt 
więcej, ani z Nidy, ani z Kowali, ani z Podwola, mimo prośby, ogłoszeń, nie przybył do ko-
szenia, czy opróżnienia śmietnika na uroczystość odpustową. Odpady degradacyjne staram 
się usuwać. Jest to - bardzo uciążliwe, poprzedzone rozmowami telefonicznymi, uzgodnie-
niami, mailami, licznymi dokumentami i - kosztowne, bo opłata za przyjęcie śmieci wynosi 
kilka tysięcy zł., a dochodzą koszty za wynajem specjalistycznego z wymaganymi upraw-
nieniami samochodu i odpowiedniej ładowarki z wysięgnikiem. Sądziłem, że wywiezienie 
organicznych odpadów kilkadziesiąt metrów będziemy mogli dokonać we własnym zakresie. 

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

▪ Wszystkim parafianom i gościom przebywającym w naszej Parafii życzymy udanego wy-

poczynku – regeneracji sił duchowych i fizycznych. 

Czy wiesz, że… 
1) Od końca XIX wieku do 1945r, dzieci w Japonii uczyły się wiersza pod tytułem „Wspo-
mnienie o Polsce” napisanego przez poetę Ochiaiego Naobumiego. Wiersz powstał w cza-
sach gdy polski nie było na mapach świata i miał być dla Japończyków przestrogą, że pycha 
kroczy przed upadkiem.  
2) Od maja 2020 r. w stanie Waszyngton został zalegalizowany nowy sposób chowania 
zwłok a mianowicie można je oddać na kompostownik i mieć nawóz. W specjalnych kapsu-
łach ciało rozkłada się w ciągu 30 dni i po tym czasie można odebrać nawóz ze zmarłego 
którym można użyźnić np. trawnik na którym będą się bawiły wnuki zmarłego czy ogród przy 
którym robi się grilla – taka nowoczesność w domu i zagrodzie.   

Boży człowiek… - Bł. Alojzy od Świętego Sakramentu (20 sierpnia) 
Jerzy Häfner urodził się 19 października 1900  
w Würzburgu w robotniczej rodzinie. Jego ojciec 
Valentin i matka Barbara z domu Ulsamer byli 
pracownikami służb miejskich. 28 października 
1900 r. na chrzcie w katedrze w Würzburgu 
otrzymał imiona Joseph Georg Simon. W 1918 r. 
po zdaniu matury w trybie przyśpieszonym został 
powołany do armii niemieckiej. Rok później rozpo-
czął studia filozoficzne i teologiczne na uniwersy-
tecie w Würzburgu. 11 stycznia 1920 r. wstąpił do 
Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych i przyjął 
zakonne imię Alojzy od Świętego Sakramentu. 
Cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie. 
Pełnił posługę duszpasterską w Motten, Goldbach 
i Mürsbach. 1 września 1928 r. został wikarym  
w parafii w Altglashütten. Nie odpowiadał na po-
zdrowienia "Heil Hitler", czym naraził się miejsco-
wym nazistom. 12 listopada 1934 r. został pro-
boszczem parafii w Oberschwarzach. Od kiedy  
w 1938 r. otrzymał od władz hitlerowskich zakaz 
nauczania w szkole, zajęcia z religii i przygotowa-

nia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania prowadził po kryjomu. Z odwagą 
wypowiadał się krytycznie na temat nazistowskich rządów. W sierpniu 1941 r. udzielił na 
łożu śmierci ostatniego namaszczenia funkcjonariuszowi NSDAP, który wcześniej odszedł 
od Kościoła katolickiego. Po ogłoszeniu tego faktu w następną niedzielę, 31 października 
1941 r., na mszy św., został aresztowany pod zarzutem podburzania ludności i mimo starań 
wikariusza diecezji würzburskiej Franza Miltenbergera przebywał w więzieniu. 12 grudnia 
1941 r. bez wyroku sądowego został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau  
i otrzymał numer 28876. 20 sierpnia 1942 r. o godz. 7.20 zmarł z wycieńczenia, po długo-
trwałym maltretowaniu przez SS-manów i morzeniu głodem. Został beatyfikowany 15 maja 
2011 r. w katedrze w Würzburgu przez kard. Angelo Amato na polecenie papieża Benedyk-
ta XV 

Zamyśl się… 
„Bądź wytrwały i módl się usilnie; odrzucaj nachodzą-
ce cię troski i myśli. Wprowadzają one w zamęt i nie-
pokoją, aby pozbawić cię siły.”       /Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
- Baco, czym zabiliście sąsiada? - 
A synecką, Wysoki Sadzie... - Wie-
przową czy wołową? - Kolejową... 

Coś dla ducha… 
„Znać Pasterza” 

Na wystawnym hollywoodzkim przyjęciu słynny aktor zabawiał zgromadzonych, wspaniale 
recytując Szekspira. Na bis zgodził się przyjąć propozycję któregoś z gości. Nieśmiały star-
szy ksiądz zapytał, czy zna psalm 23. Aktor odparł: 
- Owszem i mogę go wyrecytować, pod jednym warunkiem - gdy skończę, ksiądz wypowie 
słowa tego samego psalmu. 
Nieco zakłopotany ksiądz wyraził zgodę. Aktor mówił przepięknie: 
- Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego... Goście nagrodzili go głośną owacją  
i przyszła kolej na księdza. Ten wstał i wypowiedział te same słowa, ale teraz nie było już 
oklasków, tylko zapadła cisza, a w niejednym oku błysnęła łza. 
Aktor przez kilka chwil napawał się ciszą, a potem wstał. 
- Drodzy państwo! - powiedział. - Mam nadzieję, że jesteście świadomi, co tu się dziś wyda-
rzyło. Ja znam słowa psalmu, ale ten ksiądz zna Pasterza.                                     /adonai.pl/ 

 


