
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 23.09  Św. o. Pio z Pietrelciny (wsp. obowiązkowe) 
1730 Do SPJ i MB na 2-gie urodziny Leny i bliźniaków Karoliny i Gabrieli i wszystkich 
wnuków z int. babci z Kowali  
1800 Do SPJ dziękczynna z prośbą o bł. w życiu w pierwszą r. ślubu Justyny i Marcina 
Gaudyn i braci  
Wtorek  24.09 Dzień Powszedni  
1730  Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w życiu w 80-tą r. ur.  Franciszki 
1800 + Zofię, Jana Woźniaków, Mariannę Stachura z int. Wierzbickich  
Środa  25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera. (wsp. obowiązkowe) 
1730 Do SPJ o błogosławieństwo w życiu dla ks. Jana  
1800 Do SPJ i MB o opiekę i zdrowie dla Adama z int. rodziców i dziadków  
Czwartek 26.09 Dzień Powszedni  
1730 + Genowefę Dereń z int. męża z dziećmi   
1800 + Tadeusza Rejmenta (17 r. śm.) z int. żony  
Piątek  27.09 Św. Wincentego à Paulo, prezbitera. (wsp. obowiązkowe) 
1730  Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ur. Jolanty  
1800 Do SPJ w dniu ur. Krzysztofa z prośbą o bł. w życiu z int. rodziców 
Sobota  28.09 Św. Wacława, męczennika. (wsp. obowiązkowe)  
1700 Do MB Różańcowej o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia 
1730 Do SPJ i MB w 5-tą r. ślubu Katarzyny i Szymona Kusak z prośbą o bł. 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Marii i Bog-
dana Wojcieszyńskich z int. dzieci i wnuków  
Niedziela  29.09 XXVI Niedziela Zwykła  
800 1) Zdzisława, Bogdana Szałasa, Krystynę Kasperek, zm. z rodz. Stępniów, Szałasów  
     2) + Mateusza Węgrzyna, Tadeusza Węgrzyn, Stanisławę, Henryka Stachurów 
1000  + Bogdana Wawrzeńczyka z int. matki 
1200 1 ) + Wawrzyńca Wójcika wspomnienie Genowefy, Franciszka Daleszaków  
        2) Helenę Korba, bratanice Elżbieta i Marzena z rodzinami   
1600  Edwarda Nowaka, Władysława Nowaka z int. rodziny  
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Komentarz… 
„W przypowieści o nieuczciwym zarządcy nie 
możemy szukać wzorców dla naszych ziem-
skich relacji. Zdumiewa w niej zwłaszcza koń-
cowa pochwała. Dopiero, gdy przełożymy ją 
na relacje panujące w królestwie Bożym, staje 
się ona zrozumiała. To Bóg jest właścicielem 
dóbr, które grzesząc, egoistycznie marnotra-
wimy. On dał nam siły i zdolności, i cały świat, 
byśmy nim zarządzali. Marnotrawienie tych 
darów niszczy dobro stworzenia. Dlatego Bóg 
pyta nas, co robimy z Jego darami. A to, jaka 
jest nasza wiara w Jego dobroć i miłosierdzie, 
okazuje się wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla 
naszych braci. /ks. Maciej Warowny/ 

 
Ojcie Pio z Pietrelciny 

módl się za nami! 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Am 8,4-7   /    1 Tm 2,1-8     Ewangelia:    Łk 16,1-13 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskar-
żono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę  
o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca 
rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, 
żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę 
usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 
pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu 
rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał dru-
giego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobo-
wiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postą-
pił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż sy-
nowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 
aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rze-
czy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten  
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście 
się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie oka-
zaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż 
albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Helenę Korba 
z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 22.09 - Dzień bez Samochodu 
× 23.09 - święto słowiańskie – równonoc jesienna   



 

A w parafii… 
▪ Dziś o godzinie 14.00 zostanie odprawiona msza święta w kaplicy w Nidzie połączona z jej 
poświęceniem po odnowieniu. 
▪ W niedzielę 6 października o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna za 
20 lat pracy duszpasterskiej ks. Jana Pragnącego, będzie to zarazem uroczyste zakończenie 
przez niego funkcji Proboszcza Parafii Brzeziny. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa  
w tej Eucharystii.. 
Z Watykańskiej Ziemi … 
Chrześcijanie są powołani, by głosić Jezusa bez strachu, nie wstydząc się i bez triumfalizmu 
- powiedział papież Franciszek. Przestrzegł przed "stawaniem się chrześcijanami bez zmar-
twychwstania" i podkreślił, że "Chrystus jest zawsze centrum i nadzieją naszego życia".  Pa-
pież Zauważył, że Apostoł Paweł radzi nam wszystkim, byśmy podążali wraz z Jezusem, któ-
ry zwyciężył śmierć i grzech, "podążać w Nim, będąc zakorzenionymi i zbudowanymi na Nim, 
na tym zwycięstwie, mocni w wierze"- stwierdził papież. Zaznaczył, że wydarzeniem kluczo-
wym jest zmartwychwstanie Jezusa, choć nie zawsze łatwo to pojąć. Przypomniał w tym kon-
tekście reakcję mieszkańców Aten, którzy słuchali św. Pawła z zainteresowaniem, do chwili, 
kiedy nie zaczął on mówić o zmartwychwstaniu Jezusa. To wydarzenie napawa nas bowiem 
lękiem i stawia nas w obliczu pytań także i dziś. "Jest tak wielu chrześcijan, bez zmartwych-
wstania, chrześcijan bez Chrystusa Zmartwychwstałego: towarzyszą Jezusowi aż do grobu, 
płaczą, bardzo Go kochają, ale tylko do tego punktu" - stwierdził papież. Wskazał, że wśród 
owych chrześcijan bez Chrystusa zmartwychwstałego można wskazać trzy typy postaw: lę-
kających się, wstydzących się i triumfalistycznych. We wszystkich tych trzech przypadkach 
nie sposób mówić o spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym! - dodał papież Franciszek. 
Jako zalęknionych Ojciec Święty wskazał chrześcijan poranka Wielkanocnego czy Emaus - 
odchodzą, bo się lękają. Apostołowie zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed Żydami, 
także Maria Magdalena płakała, bo zabrali ciało Pana. Lękający się obawiają się myśleć  
o zmartwychwstaniu. Drugą kategorią wskazaną przez papieża są chrześcijanie wstydliwi. 
Kaznodzieja zauważył, iż wyznawanie, że Chrystus zmartwychwstał, w tym świecie, dyna-
micznie rozwijającym się dzięki osiągnięciom nauki, napawa pewnym wstydem. Zacytował 
św. Pawła, który mówi im, by uważali, żeby nikt nie zagarnął ich w niewolę przez filozofię bę-
dącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji. "Tacy chrześcijanie wstydzą się 
powiedzieć, że Chrystus ze swoim ciałem, ze swoimi ranami zmartwychwstał" - zauważył Oj-
ciec Święty. 
Tu es Petrus… 
28. Św. Eutychian (4/3.I.275-7/8.XII.283) Nie zachowały się żadne wiarygodne źródła o jego 
pontyfikacie. Nie był męczennikiem i był pochowany w katakumbach Kaliksta, gdzie zacho-
wał się o fragment jego epitafium. Wspomnienie liturgiczne 7 grudnia. 
Zakonnie… 
Siostry „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi – podejmują prace apostolskie w duszpa-
sterstwie parafialnym i misyjnym oraz w instytucjach kościelnych, prowadzą także działalność 
wychowawczą i dobroczynną, m.in. opiekują się małymi dziećmi, pracują w przedszkolu, ka-
techizują dzieci i młodzież. W ramach dzieł dobroczynnych siostry pracują w domach opieki 
nad chorymi. Obecnie siostry prowadzą 3 domy powołaniowo-rekolekcyjne we Włocławku, 
Gdańsku i Kaliszu, przedszkole w Poznaniu, ognisko wychowawcze w Sempolnie, świetlicę 
dla biednych dzieci oraz kuchnię dla ubogich w Kaliszu. Charakterystyczną cechą zgroma-
dzenia jest nadprzyrodzone umiłowanie pracy i niezwykła w niej pilność. Praca jest dla sióstr 
środkiem własnego uświęcenia, ubogaca osobowość, a świat czyni bardziej ludzkim. Swoją 
działalność zewnętrzną wiążą siostry z życiem wewnętrznym. Zgromadzenie założył bp Woj-
ciech Owczarek w 1922 r. we Włocławku. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr „Wspólnej Pra-
cy” od Niepokalanej Maryi.                                                                                       /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Kosma i Damian (26 września) 
Na temat życia tych dwóch świętych nie 
wiemy niestety nic pewnego. Istnieją jedynie 
różne legendy, w których z całą pewnością 
jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one 
m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźnia-
kami. 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 do-
skonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali 
w Egei, w portowym mieście Cylicji. Byli le-
karzami, cieszyli się więc szeroką sławą; le-
czyli bowiem wielu chorych - również pogan, 
przez co wielu z nich doszło do Chrystusa. 
Przedmiotem ich troski był każdy potrzebu-
jący ich pomocy, chory człowiek. W szcze-
gólny sposób zajmowali się biednymi. Pod-
kreśla się, że za swe usługi nie pobierali za-
płaty. Uważali, że wszystko mają od Boga  
i należy to do Boga i Jego stworzeń. Godnie 
i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca 
nie wyparli się Chrystusa. Pozostali nie-
złomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do 
sędziego podczas procesu mieli powiedzieć: 
"Jesteśmy chrześcijanami". Według legendy 
ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. 

podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Modlitwa. Boże Jedyny, obchodzimy wspo-
mnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, aby Ciebie uwielbić, Twoja opatrzność 
obdarzyła ich wieczną chwałą, a nam udziela pomocy.  
Zamyśl się… 
Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności, być 
wesołym bez swawoli, mieć odwagę bez brawury, 
zaufanie i radosną rezygnację.” /Theodor Fontane/ 

Uśmiech… 
Mama pyta: - Jasiu, czy umyłeś zęby? 
Jasiu odpowiada: - Nie. Bo mi się my-
dło nie zmieściło do buzi. 

Coś dla ducha… 
„O zarobionym czasie” 

W Paryżu żyła pewna rodzina, która pewnego razu zaprosiła do siebie swoich krewnych. 
Spędzili oni tu ponad tydzień. Jednak czas szybko minął i nadeszła chwila rozstania. Poże-
gnaniom nie było końca, tak że goście o mały włos nie spóźnili się na pociąg. Pan domu po-
stanowił odwieźć krewnych na dworzec, a że nie miał samochodu, wszyscy udali się do 
tramwaju. W ostatniej chwili udało im się wskoczyć do wagonu. Goście, lekko zdyszani, za-
częli między sobą rozmawiać i wtedy jedna z osób powiedziała: - No to dzięki temu, że zdą-
żyliśmy na ten tramwaj, zarobiliśmy jakieś 10 minut. Mały Piotruś, który też przyjechał do Pa-
ryża, słysząc te słowa zapytał:  - I co teraz zrobimy z tymi minutami? Tak to już jest, że przez 
połowę naszego życia zastanawiamy się, co zrobić z czasem, który chcielibyśmy dobrze wy-
korzystać. W taki oto sposób tracimy cenny czas, który udało się nam "zarobić" w pocie czoła. 
Tak to już jest, że przez połowę naszego życia zastanawiamy się, co zrobić z czasem, który 
chcielibyśmy dobrze wykorzystać. W taki oto sposób tracimy cenny czas, który udało się nam 
"zarobić" w pocie czoła.                                                                                         Marcin Melon  

 


