
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 05.09 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. MATKI TERESY 

1800 + Antoninę Pobochę zam. r. Tetelewskich 

1830 + Stanisława Pietszczyka od dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP im. Jana Pawła II 

w Brzezinach 

Wtorek 06.09 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława Pietszczyka z int. Łabęckich 

1830 + Zygmunta Więcka od pracowników kopalni Dolomitów z Radkowic 

Środa 07.09 Dzień Powszedni – REL. BŁ. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 
1800 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 25 r. ślubu Beaty i Tomasza 

Dudków oraz dla ich dzieci 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Janinę Zycho-

wicz od sąsiadów 4) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kamili i Łukasza 

w 5 r. ślubu i potrzebne łaski i zdrowie dla Tymona i Kamila 5) + Marię Gruszczyńską od 

r. Kwiecińskich z Rudy Śląskiej 6) + Jerzego Klimczaka od chrześnicy Ani z r. 7) + Piotra 

Kowalskiego od cioci Genowefy 8) Dziękczynna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

z racji imienin Ewy i Kingi o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dalszym 

życiu 9) + Józefę (40 r. śm.) i zm. z r. Hajduków i Węgrzynów 10) + Jakuba Synicę od 

mieszkańców z bloku z ul. Nidziańskiej 11) + Anielę (r. śm.), Józefa, Edwarda, Stanisława 

Malickich 12) + Genowefę Domagała od syna Krzysztofa z r. 13) + Mariannę Gawior od 

uczestników pogrzebu 14) o zdrowie i Boże bł. dla Mirosława zamawia chrzestna 

1900 + Zygmunta Więcka od wnuka Mateusza z żoną 

Czwartek 08.09 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
1800 + Władysława, Edwarda, Stefanię, Kazimierę Metryków, Wincentego i Stefanię Sza-

łasów 

1830 W 10 r. ślubu Agnieszki i Grzegorza Masternak o zdrowie i potrzebne łaski w pożyciu 

małżeńskim z int. rodziców 

Piątek 09.09 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. ANIELI SALAWY 
1800 + Bogdana Wawrzeńczyka (20 r. śm.) i zm. z r. Wawrzeńczyków 

1830 W 4 r. ślubu Moniki i Damiana Malickich o zdrowie i potrzebne łaski i Boże błogo-

sławieństwo w życiu małżeńskim 

Sobota 10.09 Dzień Powszedni 
1800 + Romana (r. śm.), Katarzynę Kruk i zm. z r. Kruków i Węgrzynów 

1830 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 80 r. ur. Danuty Sroki zam. dzieci z rodzinami 

Niedziela 11.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 + Franciszkę, Józefa Kasperków, Mariannę i Jana Cielątków 

1000 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zygadło, Władysławę, Franciszka Pietszczy-

ków, Stanisława Kruka, Andżelę Sołoduchno, Bogdana Kwietnia 

1200 Chrzty: 1) Hanna Zychowicz 2) Antoni Piotrowski 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Mdr 9, 13-18  /   Flm 9b-10. 12-17        Ewangelia:  Łk 14, 25-33 

Wielkie tłumy 
szły z Jezu-
sem. On od-
wrócił 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 same-
go, 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 wykończe-
nie? Inaczej, gdyby położył 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 nadciąga 
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». 
 
 
 

Jeżeli chcesz mnie naśladować, 
to weź swój krzyż na każdy dzień 

 

 
 

Extra… 
× 05.09.1914 – Józef Piłsudski utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ We wtorek odbył się pogrzeb + Marianny Gawior z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny odpo-
czynek…”. 
▪ Na ołtarzu znajdują się relikwie bł. Męczenniczek z Nowogródka. 
▪ Po Mszy św. popołudniowej rozpocznie się w naszej Parafii Kurs przedmałżeński.   
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w poniedziałek wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty. Msza św. z relikwiami. 
- w środę wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek Święto Narodzenia NMP 
- w sobotę wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
▪ W czwartek - 8 września, chcemy przeżyć urodziny Matki Bożej składając w darze trud 
odbycia pielgrzymki i uczestnictwa w Mszy św. w Sanktuarium MB Loretańskiej w Piotrkowi-
cach o godz. 11 30. Wychodzimy z naszego kościoła o godz. 5 30. Będzie istniała możli-
wość powrotu autokarem po skończonych uroczystościach. Proszę o dokonywanie zapisów 
w zakrystii na 9. Pielgrzymkę „Na urodziny Matki Bożej” 
▪ Sołtys wsi Nida zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 6 września (wtorek)  
o godz. 18 30. Tematem zebrania będzie wybór przedsięwzięć do realizacji na 2023 rok 
finansowanych z Funduszu Sołeckiego. W zebraniu udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica. 
▪ W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z przyborami szkolnymi. Ich „narzędzia pracy” 
zostaną poświęcone podczas Mszy św. o godz. 10 00. Przy okazji poproszę, aby dzieci 
również starsze uczestniczyły w liturgii przychodząc blisko ołtarza. 
▪ Parafialny Zespół Caritas i Rada Sołecka Brzezin serdecznie zapraszają seniorów z Parafii 
Brzeziny na warsztaty „Zdrowi z natury”, które odbędą się w ramach Dnia Seniora, w nie-
dzielę 11września  godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej przy fontannie w Brzezinach. Warsztaty 
poświęcone będą darom otaczającej nas natury z wykorzystaniem ich w leczeniu schorzeń, 
zastosowaniu w kuchni i urodzie. Dla chętnych przewidziano możliwość zakupu leczniczych 
mieszanek ziołowych. Dla celów organizacyjnych chętnych prosimy o wpisanie się na listę, 
która leży za ławkami. 
▪ Referat Kultury Fizycznej i Sportu Kurii Diecezjalnej zaprasza do udziału w X Pielgrzymce 
Rowerowej na Święty Krzyż pod patronatem i z udziałem ks. bp. Mariana Florczyka. Piel-
grzymka odbędzie się w sobotę 17 września 2022 r., zbiórka na placu Św. Jana Pawła II 
przy kieleckiej Katedrze o godz. 9.00. W świętokrzyskim sanktuarium pielgrzymi pokłonią się 
Relikwiom Krzyża Świętego i wezmą udział we Mszy Św. Po zakończeniu liturgii istnieje 
możliwość powrotu do Kielc autokarem. Pielgrzymka Rowerowa wpisuje się w obchody 
odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego w Klasztorze na Łyścu. Ze względów organizacyj-
nych prosimy o wcześniejsze zapisy, które prowadzi Sekretariat Caritas Diecezji Kieleckiej 
na placu Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach. 
▪ Pragnę przypomnieć, że termin I Komunii św. został ustalony jako stała data na trzecią 
sobotę maja. W tym roku szkolnym wypada to 20 maja 2023 roku. 
▪ Dziękuję rodzicom i dzieciom, które rozpoczęły Nowy Rok Szkolny od spowiedzi, Mszy św. 
i Komunii św. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy: Kruk Anna, Kubicka Maria, Kochan Kazimierz  
i Marzena, Czapska Magdalena.  Na przyszły tydzień proszę kolejne rodziny. 

Na ołtarze… 
Dziś w Watykanie odbywa się beatyfikacja Jana Pawła I. Jest to piąty papież z XX wieku 
wyniesiony na ołtarze, po św. Piusie X (1903-1914), św. Janie XXIII (1958-1963), św. Pawle 
VI (1963-1978) i św. Janie Pawle II (1978-2005). Jan Paweł I, czyli Albino Luciani, urodził 
się 17 października 1912 r. w Forno di Canale. Na konklawe 26 sierpnia 1978 r. kard. Lu-
ciani został wybrany papieżem i jako pierwszy w historii przyjął dwa imiona: Jan Paweł I. 
Zmarł niespodziewanie wieczorem 28 września 1978, po 33 dniach sprawowania urzędu.  

Boży człowiek… - bł. Maria Eutymia Üffing (9 września) 
Emma przyszła na świat 8 kwietnia 1914 roku w Halverde koło Steinfurt. W 1924 r. przystą-
piła do Pierwszej Komunii świętej. Kilka miesięcy później przyjęła sakrament bierzmowania. 
Codziennie uczestniczyła w Mszy świętej. Wokół spotkania Boga w Eucharystii budowała 
wszystkie swe dni. Była pobożnym, cichym i radosnym dzieckiem, wyróżniającym się nie-
zwykłym skupieniem podczas modlitwy. Pan Bóg już wtedy obdarzył ją darem kontemplacji. 
Gdy miała około 17 lat, opuściła rodzinę i udała się do Hopsten, gdzie rozpoczęła naukę w 
szkole dla służących przy szpitalu św. Anny. Prowadziły go siostry ze zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia, zwanych popularnie klementynkami. W niedługim czasie nadeszła smutna 
wieść z domu rodzinnego. Ukochany ojciec ciężko zachorował. Emma zdążyła jeszcze 
przybyć na ostatnie spotkanie. W jej sercu dojrzewało pragnienie oddania się na wyłączną 
służbę Panu Bogu. Dlatego po ukończeniu nauki zwróciła się z prośbą o przyjęcie do zako-
nu. 23 lipca 1934 roku Emma rozpoczęła postulat, obierając imię Eutymia. Dwa lata później, 
11 października 1936 roku, złożyła swe pierwsze śluby zakonne. W kilka dni po ślubach 
rozpoczęła pracę w szpitalu św. Wincentego w Dinslaken. Między godzinami przeznaczo-
nymi na modlitwę i na wypełnianie obowiązków pielęgniarki, znajdowała czas na przygoto-
wania do teoretycznego i praktycznego egzaminu z zakresu pielęgnacji chorych. W tym 
czasie świat ogarnęła II wojna światowa. Maria w dniu 15 września 1940 roku złożyła śluby 
wieczyste. Powierzyła swe życie Bogu. Po ślubach zakonnych powróciła do pracy w szpita-
lu. Powierzono jej opiekę nad chorymi jeńcami wojennymi i obcokrajowcami. Opiekowała się 
nimi z troską i serdecznością. Po zakończeniu wojny została skierowana do prowadzenia 
pralni w Dinslaken, a następnie w klinice św. Rafała w Münster. Pokornie przyjęła decyzję 
przełożonych. Całe życie służyła chorym i ubogim, dlatego także w zwykłej pralni potrafiła 
odnaleźć wolę Boga i wiernie Mu służyć. Pod koniec 1954 r. zachorowała na raka. Po dłu-
gich cierpieniach zmarła 9 września 1955 roku. Świadectwo jej życia, jej proste i bezwarun-
kowe oddanie się na służbę ludziom cierpiącym stało się pięknym odbiciem Bożej miłości.  

Zamyśl się… 
Jaka bieda idzie, nieróbstwo a nie bieda, co 
rozumiemy pod pojęciem bieda? bo ja tego 
nie rozumiem, bieda to jest to jak nie mam co 
do garnka włożyć, bieda to jest to, że chleba 
nie ma a teraz chleb jest wyrzucany koszami, 
warzywa są wyrzucane nagminnie, owoce tak 
samo więc jaka bieda idzie?  

/Mariusz Pudzianowski/ 

Uśmiech 
Sprawa w sądzie. Jeden gość drugiemu 
samochodem nogę przetrącił. Adwokat 
poszkodowanego wstaje i oznajmia: - Mój 
klient domaga się zadośćuczynienia w kwo-
cie stu tysięcy dolarów. Sprawca wstaje 
wściekły: - Co on myśli, że jestem milione-
rem?! Poszkodowany ripostuje: - A co pan 
myślisz, że ja jestem stonogą?! 

Coś dla ducha… 
„Modlitwa dziadka” 

Pewnego dżdżystego poranka Barry poszedł przed śniadaniem na samotny spacer po lesie. 
Kiedy szedł po chlupiącym błocie wśród sosen i cedrów, przypomniał mu się podobny pora-
nek, kiedy jako mały chłopiec ujrzał, jak jego dziadek idzie samotnie do tego właśnie lasu. 
Po jego powrocie Barry zapytał go, gdzie był i co tam robił. Dziadek uśmiechnął się, objął 
wnuka i powiedział: "Chodźmy na śniadanie". Idąc dalej pomimo mżawki Barry dotarł do 
leśnej polany. Tam uklęknął i położył dłonie płasko na wilgotnej ziemi. Poczuł jedność  
z całym stworzeniem. Przypomniał sobie, jak dziadek powiedział mu, że ilekroć poczuje się 
samotny, powinien iść na spacer do lasu, wyciszyć się i zrobić to, na co przyjdzie mu ocho-
ta, na przykład uklęknąć i położyć dłonie na ziemi. Kiedy pół godziny później Barry ruszył  
w drogę powrotną do swojego domku, czuł się odnowiony, ponownie naładowany energią. 
Wtedy przypomniał sobie, dlaczego dziadek miał zwyczaj spacerować po lesie, zanim się na 
dobre rozwidniło. Babcia powiedziała mu kiedyś, że w taki sposób dziadek się modlił. Zaw-
sze dochodził na drugą stronę lasu i stawał na plaży z rękami w kieszeniach, wsłuchując się 
w szum oceanu.                                                                                                   /Barry Lopez/ 

 


