
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 12.09 Najświętszego Imienia Maryi (wsp.) 
1800 + Genowefę Buras i zm. z r. Burasów i Rozparów 

1830 + Stefanię, Piotra Metryków, Ryszarda Zegadło 

Wtorek 13.09 św. Jana Chryzostoma (wsp.) 
1800 + Władysława i Cecylię Korban i Waldemara Bieleckiego 

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

Środa 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – RELIKWIE 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Irenę Kasperek 3) + Juliana Stachurę, 

Kazimierę Wolszczak, Stanisława Stachurę 4) + Janinę Zychowicz zam. Piotrowska  

5) + Jerzego Klimczaka od r. Czupryńskich 6) + Piotra Kowalskiego zam. wujek Kruk z r. 

7) + Jakuba Synicę od Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Chóru Parafialnego  

8) + Genowefę Domagała od uczestników pogrzebu 9) + Tadeusza Metrykę, zm. z r. Nosków 

zam. r. 10) + Mariannę Gawior od sołtysa z Brzezin  

1900 W 13 r. ur. Gabrieli Zacharz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

Czwartek 15.09 Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wsp.) 
1800 + Stanisława Pietszczyka od sąsiadów Woźniczko 

1830 + Bonifacego Wierzbickiego od córki Lidii z r. 

Piątek 16.09 Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana (wsp.) 
1800 + Janinę Zychowicz z int. Łabęckich i Woźniczko 

1900 + Janinę, Piotra Pędzików, Józefę i Józefa Pędzików 

Sobota 17.09 Dzień Powszedni 
1800 + Mariana Bentkowskiego (r. śm.) z int. żony i dzieci 

1830 + Katarzynę, Bronisława Klimczaków, Franciszkę, Władysława Piotrowskich 

Niedziela 18.09 XXV Niedziela Zwykła – REL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
800 + Ryszarda Zegadło 

1000 za Parafię 

1200 + Władysławę, Marię, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów i Piotra Pobochę 

1600 + Bogdana, Aleksandra i Helenę Kozakowskich z int. córki z r. 
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XXIV Niedziela Zwykła 
11 września 2022 Nr42 (720) 

 

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 przyjmuje grzeszników i 
jada z nimi». Opowiedział im 
wtedy następującą przypo-
wieść: «Któż  
z was, gdy ma sto owiec,  
a zgubi jedną z nich, nie zo-
stawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustyni i nie 
idzie za zgubioną, aż ją znaj-
dzie? A gdy ją znajdzie, bie-
rze z radością na ramiona i 
wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi 
im: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłem owcę, która mi zgi-
nęła”. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa bę-
dzie radość z jednego 
grzesznika, który się na-
wraca, niż z dziewięćdziesię-

ciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 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 nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 
 
 
 

Przytul mnie Jezu, tak mocno do siebie! 
 
 

 

Extra… 
× 13.09.1921 – Upadł pierwszy rząd Wincentego Witosa. 
× 15.09.1981 – Rozpoczął się ostatni rejs „Daru Pomorza”. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj na Mszę św. o godz. 10 00 przybywają dzieci z przyborami szkolnymi, aby je poświę-

cić i prosić o Boże błogosławieństwo, na jakże już odpowiedzialny odcinek ich życia. 

▪ Również dzisiaj 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, o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej przy fontannie w Brzezinach. 

▪ W tym tygodniu przeżywamy: 

- w poniedziałek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. 
- we wtorek  wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. 
- w środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 
- w piątek św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 
- w niedzielę św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. Msza św. z relikwiami. 

▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza na cykl spotkań filmowych o tematyce religijnej. Już  

w najbliższy poniedziałek (czyli jutro) spotkamy się z artystą - malarzem oraz dobroczyńcą 
ubogich - Adamem Chmielowskim, przyszłym św. Bratem Albertem.  Chętnych zapraszamy 
na  godz. 17.00 do Sali Caritas. 

▪ We wtorek przypada 13 dzień miesiąca. Na godz. 20 00 zapraszamy na kolejne Nabożeń-

stwo Fatimskie. Przynieśmy z sobą świece, albo lampiony. 

▪ W piątek 16 września (jak w każdy trzeci piątek miesiąca) o godz. 18 00 modlimy się spra-

wując Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

▪ Na Święto św. Stanisława Kostki chcemy – jak co roku – przygotować się, by brać przykład 

z Patrona Dzieci i Młodzieży. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w piątek 
i w sobotę na Mszę św. o godz. 18.00. Godzinę wcześniej możliwość skorzystania z Sakra-
mentu Pojednania i Pokuty. 

▪ W przyszłą niedzielę o godz. 10 00 będziemy przeżywać w naszej parafii piękne wydarzenie 

wprowadzenia relikwii św. Alojzego Gonzagi. Jak zawsze wcześniej odmawiamy modlitwę  
z prośbą o właściwe przeżycie tej uroczystości.  

▪ W zakrystii są do nabycia Kalendarze Rolnicze na rok 2023 w cenie 35 zł. 

▪ Dziękuję osobom, które poświęciły swój czas i siły uczestnicząc w pieszej pielgrzymce do 

Piotrkowic na Urodziny Matki Bożej. 

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

▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy: Kochel Paweł i Jadwiga, Wojcieszyńska Stani-

sława. Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię.  Na przyszły tydzień proszę kolejne rodziny. 

Nowenna do św. Alojzego Gonzagi 
Niebieskich darów najwyższy szafarzu, Boże nasz, któryś w anielskim młodzieniaszku świę-
tym Alojzym przedziwną niewinność życia z podobną pokutą połączył, spraw łaskawie, pro-
simy, abyśmy takiej niewinności nie umiejąc dochować, pokutę jego naśladować potrafili. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie 
wieki wieków. Amen. 
Królowo Wszystkich świętych - módl się za nami; Św. Stanisławie Kostko, patronie młodzieży 
- ...; Św. Alojzy Gonzago, opiekunie uczących się - ... 

Relikwie Krzyża Świętego 
Zgodnie z tradycją cesarz Konstantyn I Wielki poznał Makarego, biskupa Jerozolimy. Tenże 
opowiedział mu, że znajdują się w mieście pamiątki po śmierci Chrystusa, ale są przysypane 
ziemią i gruzami po zburzeniu Jerozolimy w 70 i 132 r. Cesarz wysłał na poszukiwania relikwii 
swą matkę. Święta Helena, udała się do Jerozolimy w 326–28. Odnalazła trzy drewniane 
krzyże użyte podczas krzyżowania Jezusa i dwóch złoczyńców razem z nim. Były ukryte  
w cysternie znajdującej się niedaleko Golgoty. Zdaniem św. Jana Chryzostoma, zidentyfiko-
wanie Krzyża było możliwe jedynie dzięki titulusowi wymieniającemu imię skazańca. 

Boży człowiek… - Święty Piotr z Arbués (17 września) 
Piotr urodził się w 1440 r. w pobliżu Saragossy. 1476 r. został profesorem w szkole katedralnej 
w Saragossie. Gdy słynny Torquemada zorganizował w 1483 r. inkwizycję, król Ferdynand 
mianował Piotra wielkim inkwizytorem dla Aragonii. Dwa lata później, gdy wezwano go, by 
asystował przy wykonywaniu wyroku na skazańcu ze środowiska marranów (Żydów, których 
podejrzewano, że przyjęli i wyznają katolicyzm tylko pozornie), Piotr stał się ofiarą spisku. 
Poraniony 15 września 1485 r., zmarł w dwa dni później. 

Zamyśl się… 
„Aby pójść za Jezusem, trzeba 
mieć trochę odwagi, trzeba zdecy-
dować się na zamianę kanapy na 
parę butów, które pomogą ci cho-
dzić po drogach, o jakich ci się ni-
gdy nie śniło.” /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Podczas katechezy o Eucharystii siostra porusza zagad-
nienie związane z rozdawaniem Komunii Św. przez 
osoby świeckie i zadaje pytanie: 
- Kto to jest szafarz? 
W odpowiedzi usłyszała: 
- To człowiek, który mieszka w szafie. 

Coś dla ducha… 
„Co zrobiłeś ze swoim krzyżem?” 

Dawno, dawno temu, kiedy człowiek nie chodził jeszcze po ziemi, a ta kształtowała się  
w troskliwej ręce Boga, w niebie wybuchło niemałe poruszenie. Jak powiedzieliśmy żaden 
człowiek nie chodził jeszcze po ziemi, mimo iż wszyscy już w jakiś sposób istnieli, bo Bóg już 
myślał o każdym z nas, już nas kochał. A u Boga przecież tak powstają rzeczy, ludzie. Kiedy 
Bóg o czymś pomyśli, to zaczyna istnieć. Kiedy Bóg o kimś pomyśli, ten zaczyna istnieć.  
A u Boga nie ma przecież dawniej, kiedyś, albo później, u niego jest wieczne teraz, więc Bóg 
pomyślał o człowieku w swej odwieczności i człowiek stał się w czasie. Więc jak powiedzieli-
śmy wybuchło poruszenie w niebie, przez chóry aniołów przeleciał szum bożego wezwania  
i wszyscy jak jeden stawili się przed Bogiem. Najwyższy czas powiedział Bóg, byśmy wysłali 
człowieka na ziemię! Ale dajmy mu jeszcze kilka prezentów, zwołać mi tu wszystkich! Każdy 
anioł stróż w te pędy poleciał szukać człowieka, którym miał się opiekować (bo aniołowie  
w niebie nie pilnowali ludzi jeszcze tak bardzo jak później na ziemi). Po chwili zjawili się z 
wszystkimi ludźmi, jacy mieli kiedykolwiek się narodzić. Po chwili gwaru, wszyscy umilkli i Bóg 
rozpoczął swoją przemowę. Człowieku! Masz już wolną wolę, ale za nim zejdziesz na ziemię, 
chcę ci jeszcze wiele rzeczy podarować! Oto archaniołowie będą rozdawać po kolei: rozum, 
wzrost, siłę, niebieskie oczy, blond włosy, zabawny wyraz twarzy, uśmiech, pokorę, i wiele 
innych. Nie chcę wszystkiego wymieniać. Każdy archanioł ma nad prawym skrzydłem ta-
bliczkę z darem jaki rozdaje, będą tam różne rzeczy, różne dary, wybierajcie mądrze i zróbcie 
z nich dobry użytek! Mówiliśmy że w niebie wybuchło poruszenie, ale teraz to dopiero zaczęło 
się dziać. Najpierw archaniołowie z darami stali dość bezczynnie, bo rozważny człowiek chciał 
najpierw zobaczyć wszystkie dary, by ustawić się tam gdzie najbardziej będzie mu odpowia-
dać. Największą popularnością cieszyło się bogactwo, ale i niebieskie oczy i blond włosy miały 
niezłe wzięcie. Wielu mężczyzn ustawiło się po siłę i mądrość, ale i władza miała konkretną 
kolejkę. Oczywiście znane były przypadki tych, co nabrali tyle wzrostu, albo siły, że jak przyszli 
po rozum to archanioł musiał wytężać wszystkie swe archanielskie siły, bo chociaż trochę 
upchnąć...? Były też dary dość nietypowe, min. był krzyż... zakłopotani wojownicy ustawili się 
w kolejce, naradzając się co by tu można z tym krzyżem zrobić, no i w końcu odkryli że można 
go używać jako miecza. Niektóre kobiety pełne urody, wpadły na pomysł, że mogłaby być  
z tego niezła dekoracja. Więc krzyże pojawiły się w uchu, jako kolczyki. Jeszcze inni zabrali 
krzyże, ale nie mając pomysłu na wykorzystanie krzyża porzucili je w kątach boskiego pałacu. 
Nagle wszyscy ludzie zamarli, bo od tronu Bożego wyszedł Jezus, Boży Syn. Zbliżył się tylko 
do archanioła z krzyżem, wziął go na siebie i dał się ukrzyżować... 
Co zrobiłem ze swoim krzyżem, czy go niosę przez życie, czy używam go jako dekoracji,  
a może leży gdzieś w kącie mego życia, nie ruszany, bo niewygodny, bo ciężki... Odwagi do 
mężnego dźwigania krzyża, wam moi drodzy i sobie życzę.                      /ks. Grzegorz SDB/ 

 


