
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 10.10 bł. Angeli Truszkowskiej - RELIKWIE    
1600 + Agnieszkę (7 r. śm.) i zm. z r. Ślizankiewiczów i Litwinów 

1700 + Jerzego Grudnia, Tadeusza Kopcia zam. r. 

Wtorek 11.10 Dzień Powszedni  
1600 + Zdzisława Lużyńskiego (im.) 

1700 + Kazimierza Bałę (r. śm.), Józefa, Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  

i Ewelinę Jabczyk 

Środa 12.10 bł. Jana Beyzymya - RELIKWIE    
1600 + Mariannę Kubicką (25 r. śm.), Wiesława, Genowefę, Tadeusza, Ryszarda, Kazimie-

rza Januszków 

1800 1) + Stanisława i Janinę Praszkiewicz zam. syn z r. 2) + Stefana Gubałę (13 r. śm.) od 

córki Aliny z r. 3) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 4) + Bronisławę Pędzik, Anielę, 

Jana Kowalskich, Stefanię, Stanisława Zychowiczów z int. r . 5) + Ks. Jana Pragnącego, 

Ks. Jana Materę, Ks. Jana Nowobilskiego i zm. Księży posługujących w naszej Parafii  

i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla pracujących Księży 6) + Janinę Zy-

chowicz od r. Kowalskich 7) + Jerzego Klimczaka od Rady Sołeckiej i radnych z Brzezin 

8) + Ks. Edwarda (ur.), Józefę, Stefana, Mariana i Irenę Nowaków 9) + Mariannę Gawior 

od Edwarda Gruszczyńskiego z r. 10) + Annę, Bolesława Stachurskich zam. syn Marian  

z r. 11) O Boże bł. i opiekę Matki Bożej w 75 r. ur. Danuty 12) + Tadeusza Mazura (r. śm.)  

13) + Irenę Kowalską od pracowników Piekarni Białogon 14) + Irenę Piotrowską zam. 

siostra Helena z r. 15) + Helenę Klisik od uczestników pogrzebu 16) + Genowefę Gorzałę 

zam. rodzina 17) w int. nauczycieli, katechetów i wychowawców z okazji Dnia Nauczycie-

la 18) Do Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Łaskawej o zdrowie i Boże bł. 

Czwartek 13.10 bł. Honorata Koźmińskiego - RELIKWIE    
1600 + Edwarda Brzozę, Jana, Helenę Grzywnów z int. r. 

2000 + Piotra, Stefanię Metryków, Franciszka, Katarzynę Zegadło 

Piątek 14.10 Dzień Powszedni 
1600 + Janiny, Stanisława Malickich (r. śm.) 

1700 + Wiesława Bielasa (r. śm.) 

Sobota 15.10 św. Teresy od Jezusa - RELIKWIE    
1500 Ślub: Klaudia Wojcieszyńska i Piotr Załęski 

1600 + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów 

1700 + Celinę, Agnieszkę, Stefana Więcek, Tadeusza, Genowefę Krzyżyk 

Niedziela 16.10 Niedziela – RELIKWIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 
800 + Władysława Lużyńskiego (ur.) 

1000 + Zofię, Jana, Marka, Andrzeja Szczepanków, Jarosława Dykiel i zm. z r. Szczepan-

ków i Dudzików 

1200 za Parafię 

1600 + Władysława Dyragę (10 r. śm.) i Edwarda Marca 
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XXVIII Niedziela Zwykła 
9 października 2022 Nr 46 (724) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Krl 5, 14-17/ 
                2 Tm 2, 8-13 
Ewangelia: Łk 17, 11-19 
Zdarzyło się, że Jezus, zmie-
rzając do Jeruzalem, prze-
chodził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy wcho-
dzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się  
z daleka i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami!» Na ten widok 
rzekł do nich: «Idźcie, pokaż-
cie się kapłanom!» A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy 
jeden z nich, widząc, że jest 
uzdrowiony, wrócił, chwaląc 
Boga donośnym głosem, 
padł na twarz u Jego nóg  
i dziękował Mu. A był to Sa-
marytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie zna-
lazł nikt, kto by wrócił i oddał 
chwałę Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec?» Do niego zaś 
rzekł: «Wstań, idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła». 
 
 
 

 
Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która 

czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym 
miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi! 

 

 
 

Extra… 
× 09.10.1633 – Uruchomiono Fontannę Neptuna w Gdańsku. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: - dzisiaj, w niedzielę bł. Wincentego Kadłubka. Msza św.  
z relikwiami. - w poniedziałek bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Msza św. z relikwiami.  
- w środę  bł. Jana Beyzyma. Msza św. z relikwiami. - w czwartek bł. Honorata Koźmińskie-

go. Msza św. z relikwiami. - w sobotę św. Teresy od Jezusa. Msza św. z relikwiami.  
- w niedzielę św. Jadwigi Śląskiej. Msza św. z relikwiami. 
▪ Ksiądz Mariusz zaprasza: 
- ministrantów oraz chłopców i dziewczynki, którzy pragną nimi być, na spotkanie we wtorek 
na godz. 17 30 do kościoła. Do odważnych Świat i Kościół należy. 
- Krąg Biblijny, w środę na godz. 17 00, do Świetlicy przy Fontannie. 
- chętną młodzież przygotowującą się do bierzmowania i starszą, na plebanię, aby zainicjo-
wać wspólnotę założoną przez wielkiego czciciela Matki Bożej św. Maksymiliana Marii Kol-
bego pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. Jakże piękny będzie to dar dla Królowej Wszyst-
kich Świętych na czekające nas Uroczystości w wigilię odpustu - 31 października. 
▪ 14 października wypada Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym w środę podczas 
Mszy świętej i Nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy pomodlimy się za nauczycieli, 
katechetów i wychowawców. 
▪ W czwartek 13 października o godz. 20 rozpocznie się ostatnie w tym roku Nabożeństwo 
Fatimskie. Przynieśmy na procesję świece albo lampiony. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza na ostatni w tym roku film o tematyce religijnej w naj-
bliższy piątek na godzinę 17.00 do sali Caritas. Tym razem spotkamy się z charyzmatycz-
nym księdzem Pietro i cenionym rzymskim kardiochirurgiem - dwoma mężczyznami, których 
połączyło powołanie. 
▪ W przyszłą niedzielę już po raz 22 będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski pod 
hasłem: „ Blask Prawdy”. Jak co roku przeprowadzona zostanie do puszek przed kościołem 
zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież. 
▪ Zachęcamy do wzięcia udziału w 5. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. 
"Świętych malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku 5-10 lat. Malowanie Patro-
nów Brzezińskich odbędzie się wspólnie w przyszłą niedzielę 16 października po Mszy św.  
o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Brzezinach (wspólne przejście po Mszy Św. spod 
zakrystii, koniec ok. 13.15). Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały plastyczne.  
▪ Przed nami miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty 
Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli 
odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia 
by dostąpić radości nieba”. Na bocznych ołtarzach rozłożone są karteczki na wypominki. 
Proszę czytelnie wypisywać imiona i nazwiska w mianowniku z podaniem godziny wyczyty-
wania. 
▪ Dziękuję uczestnikom wczorajszego spotkania przedstawicieli poszczególnych grup, 
wspólnot i organizacji, którzy przybyli na spotkanie przygotowujące do Uroczystości rekoro-
nacji i poświęcenia nowych szat świętego wizerunku Królowej Wszystkich Świętych i Syna 
Bożego w głównym ołtarzu naszego kościoła. 
▪ Na główny odpust Wszystkich Świętych co roku wykonujemy prace porządkowe cmenta-
rza i otoczenia kościoła. Proszę o przybycie z narzędziami w przyszłą i następną sobotę. 
▪ Jeśli ktoś dysponuje sprzętem proszę o wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 
▪ Dziękuję dzieciom komunijnym i bierzmowanym za piękną modlitwę różańcową, ale pro-
szę także inne dzieci. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” – mówi Pan Jezus. 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy osobom, którym dziękuję za przybycie: Wanda 
Domagała, Krystyna Tetelewska, Agata Kurdek. Na przyszły tydzień sprzątanie kościoła 
zorganizuje rodzina Pani Młodej. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Bardzo proszę p. Jolantę Brachę, której ks. bp Ordynariusz 10 września udzielił Misji Ka-
nonicznej do pełnienia posługi DORADCY ŻYCIA RODZINNEGO. 

Boży człowiek… - Święty Bruno I Wielki z Kolonii (11 października) 
Fakt, że Brunonowi z Kolonii potomność nadała przydomek "Wielki", dowodzi, że musiał on 
odegrać w dziejach Kościoła w Niemczech wyjątkową rolę. Był on ostatnim synem cesarza 
Niemiec, Henryka Ptasznika, i św. Matyldy. Przyszedł na świat w roku 924 lub 925. Od 
dziecka przeznaczony do stanu duchownego, został posłany do szkoły katedralnej w 
Utrechcie. Jego bratem był Otton I, król, a potem cesarz niemiecki. Wezwał on Brunona na 
swój dwór i mianował go opatem w Lorch. Takie były bowiem wówczas zwyczaje, że to 
władcy obsadzali opactwa i biskupstwa. Bruno miał wtedy zaledwie 11 lat. Był to więc jedy-
nie tytuł dla pobierania dochodów z opactwa. Kiedy Bruno miał lat 17, został mianowany 
kanclerzem królewskim. Była to pierwsza godność w państwie po królu. Pierwszy dokument 
z podpisem Brunona nosi datę 31 maja 940 roku. Bruno miał wtedy zaledwie 16 lat. Powie-
rzona mu została szkoła, w której pobierała naukę elita młodzieży, synowie najznakomit-
szych rodzin. W roku 951 Bruno towarzyszył swojemu bratu Ottonowi I w wyprawie wojennej 
do Włoch. W Pavii Otton I koronował się na króla Włoch koroną lombardzką. Kiedy w roku 
953 przeniósł się do wieczności metropolita koloński, Wichfrid, kanonicy wybrali na jego 
miejsce Brunona. Król Otton I wybór brata ochoczo zatwierdził. Bruno miał wtedy zaledwie 
29 lat. Otrzymał święcenia biskupie i objął archidiecezję. Kiedy przeciwko Ottonowi I powstał 
książę Szwabii, Lindolf, a potem książę Loreny, Konrad Czerwony, Bruno pozostał wierny 
bratu. W nagrodę król po śmierci Konrada mianował Brunona księciem Loreny. Kiedy Otton 
I został zmuszony po raz drugi wyruszyć zbrojnie do Włoch, w jego imieniu regencję spra-
wował Bruno (961). Uczestniczył również w koronacji brata na cesarza Niemiec, której do-
konał uroczyście w Rzymie w roku 962 papież Jan XII. W ten sposób władca Niemiec został 
uznany oficjalnie za głowę wszystkich władców chrześcijańskiej Europy. Niedługo potem 
wybuchł spór we Francji pomiędzy spadkobiercami Lotara a Hugo Kapetem. Zaproszony na 
rozjemcę, Bruno zdołał pojednać zwaśnione strony. W drodze powrotnej do Kolonii w Reims 
zasłabł i w wieku zaledwie 41 lat zmarł 11 października 965 roku.  

Zamyśl się… 
„Zjednoczenie z Bogiem jest waż-
niejsze od wszelkich innych obo-
wiązków, w nim jest najpewniejszy 
środek doprowadzenia wszystkie-
go ku dobremu. Modlić się, wierzyć 
nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć 
kiedy począł wątpić.”   

/Św. Brat Albert Chmielowski/ 

Uśmiech 
Na którymś wykładzie na środku sali, w sposób tajem-
niczy i niewyjaśniony, znalazł się pet. Do sali wchodzi 
pan major, zauważa pet i się pyta: - Czyj to pet? Od-
powiada mu grobowa cisza, więc pyta się znowu:  
- Czyj to pet? Znowu odpowiada mu grobowa cisza , 
pan major nie daje za wygraną i pyta się po raz trzeci:  
- Po raz ostatni pytam się czyj to pet? Tym razem 
otrzymuje odpowiedź: - Niczyj, można wziąć! 

Coś dla ducha… 
„Rozesłanie wiernych” 

Katechetka przygotowująca młodzież do bierzmowania spytała, która część liturgii Mszy 
świętej jest najważniejsza. Była zaskoczona odpowiedzią jednego z chłopców, który stwier-
dził: - Najważniejsze jest zakończenie - rozesłanie wiernych. 
 - Dlaczego tak sądzisz? 
Nastolatek odparł: - Celem Eucharystii jest posilić nas Słowem, Ciałem i Krwią Pańską, 
byśmy szli dawać świadectwo prawdzie Bożej i doprowadzili do nastania Bożego Królestwa. 
Eucharystia nie kończy się na rozesłaniu wiernych. W pewnym sensie tu się dopiero zaczy-
na. Musimy iść i głosić światu to samo, co uczniowie z Emaus. Musimy głosić, że Chrystus 
zmartwychwstał i żyje. 
Młodzieniec miał absolutną rację. Oto przesłanie, które świat powinien usłyszeć. Przesłanie, 
które świat musi usłyszeć. Jeśli mu go nie przekażemy, nie spełnimy misji danej nam jako 
uczniom Jezusa. Rozesłanie wiernych jest w szczególny sposób rzeczywiście najważniejszą 
częścią Mszy świętej.                                                                                         /Mark Link SJ/ 

 


