
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    13.013.013.013.09 Św. Jana Chryzostoma, 9 Św. Jana Chryzostoma, 9 Św. Jana Chryzostoma, 9 Św. Jana Chryzostoma, (wsp. ob(wsp. ob(wsp. ob(wsp. oboooowiązkowe)wiązkowe)wiązkowe)wiązkowe)    
700 + Mariannę Domagała, Jana, Stefana, Domagałów z int. rodziny 
1800 + Reginę, Władysława Nosków (r. śm), + Józefa Woźniaka, Magdalenę Kowalską z 
int. syna Andrzeja z rodziną 
Wtorek 14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego, (święto)14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego, (święto)14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego, (święto)14.09 Podwyższenie Krzyża Świętego, (święto)    
1700 w intencji tych co odnowili Krzyż przy szkole Podstawowej w Kowali 
1730 + Władysława, Stefanię Kruków, Władysława, Marię, Eugeniusza, Czesława, Cecylię, 
Monikę Śmietanów z int. rodziny 
1800 + Andrzeja Kubickiego (r. śm) z int. żony z dziećmi 
Środa 15.09 NMP Bolesnej, (wsp. obowiązkowe)15.09 NMP Bolesnej, (wsp. obowiązkowe)15.09 NMP Bolesnej, (wsp. obowiązkowe)15.09 NMP Bolesnej, (wsp. obowiązkowe)    
700 + Franciszka i Mariannę Zegadłów z int. Józefa Zegadły 
1800 Władysława Korbana, Stanisławę, Annę Andrzeja, Mieczysława, + Edwarda Para-
dowskich, + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego z int. Korbanowej 
Czwartek    16.09 Św. męczenników Kornelius16.09 Św. męczenników Kornelius16.09 Św. męczenników Kornelius16.09 Św. męczenników Korneliusza i Cyprianaza i Cyprianaza i Cyprianaza i Cypriana (wsp. obowiązk (wsp. obowiązk (wsp. obowiązk (wsp. obowiązkoooowe)we)we)we)    
1800 + Józefę Ramiączek i zm. z rodziny Ramiączków i Zawadzkich z int. rodziny 

Piątek 17.09 Dzień Powszedni17.09 Dzień Powszedni17.09 Dzień Powszedni17.09 Dzień Powszedni    
1730 + Jana Machulskiego, + Krzysztofa Machulskiego z int. Jacka Machulskiego z rodziną 
1800 + Mariannę, Wincentego Golów, Franciszkę i Franciszka Klisików z int. Golów 

Sobota 18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (święto)18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (święto)18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (święto)18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (święto)    
700 + Dorotę Gawior, + Mirosława Gawiora z int. Agaty i Darka Gawiora 
730 Do SPJ i MB dziękcz. z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Magdaleny Woś 
1730 + Stanisława Kaczora z int. żony z dziećmi 
1800 + Mariana Bentkowskiego (r. śm) z int. żony z dziećmi 
Niedziela 19.09 XXV Niedz19.09 XXV Niedz19.09 XXV Niedz19.09 XXV Niedziela Zwykłaiela Zwykłaiela Zwykłaiela Zwykła    
800 + Zofię Lech (r. śm), + Henryka Lecha, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskich 
1000 + Bogdana Wawrzeńczyka (r. śm) 
1200 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Katarzynę Władysława Kasprzyków, + 
Edwarda Kasperka, + Andrzeja Czarnieckiego, + Lucjana Frankowicza z int. Kasperków 
1600 + Genowefę, Jana Majów, Andrzeja Bosia, + Wincentego, Katarzynę Wojciechow-
skich, Annę Stanisława Roberta, Mariana Krawczyków, zm. z rodz. Majów, rodz. Kraw-
czyków z int. Krawczyków 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Wj 32,7-11.13-14  /  1 Tm 1,12-17       
Ewangelia: Łk 15,1-10 
Przychodzili do Niego wszyscy poborcy opłat 
i grzesznicy, aby Go słuchać. Szemrali na to 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "On 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Wtedy 
opowiedział im taką przypowieść: "Czy jeśli 
ktoś z was ma sto owiec i jedną z nich zgubi, 
nie zostawi na pustyni dziewięćdziesięciu 
dziewięciu i nie pójdzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A kiedy znajdzie, bierze z radością 
na swoje ramiona i po powrocie do domu 
zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: 
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją 
zgubioną owcę". Zapewniam was, że taka ra-
dość będzie w niebie z powodu jednego 
grzesznika, gdy się nawraca, i to bardziej niż 
z powodu dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby 
nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy ma-
jąc dziesięć drachm, zgubi jedną, nie zapala 
lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokład-
nie, aż znajdzie? Kiedy znajdzie, zwołuje 
przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: "Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubi-
łam". Taka radość, zapewniam was, pojawia 
się u aniołów Boga z powodu jednego 
grzesznika, gdy się nawraca". 

Boże gdy przyjdzie czas  
przygarnij nas zagubionych do Domu Twego 

  

Komentarz… 
Słowa Pana Jezusa głoszące, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, 
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
nawrócenia, powinny ośmielić tych, którzy boją się przystępować do sakramentu pokuty 
uważając, że są tego niegodni. Ewangelia głosi, że Pan Jezus staje zawsze po stronie naj-
słabszych, choćby jednej bezbronnej owcy. Święty Paweł podaje słowa Pana Jezusa: więk-
szą radością jest dawać niż brać. Bóg stale raduje się, że daje – wypełnia pustkę w ludzkim 
sercu swoją obecnością.                                                                      /ks. Jan Twardowski/ 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Henryka Kli-
sika z Kowali który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 12.09 – Święto Wojsk Lądowych 
× 17.09 – Dzień Sybiraka 
× 18.09 – Międzynarodowy Dzień Turystyki 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ Pismo SANCTUS w ostatnim czasie zakupiło do Kościoła komplet lekcjonarzy 
▪ 05.09. b. r. w kościele odbyły się modlitwy dzieci i młodzieży szkolnej o błogosławieństwo  
w nauce w nowym roku szkolnym 
▪ W ubiegłym tygodniu po odnowieniu wrócił do kościoła obraz Św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus i akt oddania Matce Najświętszej.  
▪ W najbliższą sobotę 18 września przypada święto Św. Stanisława Kostki patrona dzieci  
i młodzieży, zapraszamy na Msze Świętą. 
▪ Pani Irena Gola zrobiła dwa piękne różańce z materiału. Podczas pielgrzymki jeden z nich 
przekazała do radia Jasna Góra w Częstochowie, a drugi do opactwa Cystersów w Jędrze-
jowie.  

W poszukiwaniu… 
„Zmarły… Uczczono go przez 
długie pięć minut milczenia, nikt 
bowiem o nim nie miał nic do 
powiedzenia” jakże często jest 
tak, że można żyć obok kogoś 
wiele lat a tak naprawde nic o nim 
nie wiedzieć. Zapatrzeni na 
własne sprawy nie mamy czasu, 
nie mamy chęci spojrzeć na 
drugiego człowieka, zatrzymać się 
porozmawiać chwilę. No bo 
przecież mamy własne 
ważniejsze sprawy, druga osoba 
przydaje nam się tylko wtedy gdy 
coś od niej potrzebujemy. Gdy 
coś od niej dostajemy to jesteśmy 
wtedy jej przyjacielem, ale czy 
prawdziwym? Aż w końcu  
w różnych kolejach życia okazuje 
się że czegoś zabrakło, zabrakło 
rozmowy, zabrakło poznawania 
się nawzajem, ostatecznie 
stajemy się zupełnie obcy, 
nieznani dla siebie nawet  
w rodzinie. A przecież tak mało 
trzeba, wystarczy po prostu 
szanować innych ludzi.           /KK/ 

Z życia wsi… 
Artystycznie i pomyślnie 

Pogoda w tym roku płata figle. Podobnie było w ubiegłą 
niedzielę. Planowany na ten dzień II Brzeziński Piknik 
Artystyczny nie mógł odbyć się w plenerze i został prze-
niesiony do remizy OSP. Na imprezę przybyli artyści  
z najbliższej okolicy. Można było obejrzeć obrazy, ikony, 
rzeźby i fotografie, zakupić książki, tomiki poezji, przy-
mierzyć ręcznie robioną biżuterię i zapoznać się z jesz-
cze innymi dziedzinami twórczości lokalnej. Tego dnia 
został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ogłoszony 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Jego 
zwycięzcą został ogłoszony Damian Zegadło. Podczas 
imprezy można było nie tylko poznać twórczość arty-
styczną, ale także wziąć udział w loterii fantowej (główna 
nagroda rower) czy konkursie florystycznym, obejrzeć 
wystawę z historii Brzezin, polepić garnki lub skorzystać 
z innych atrakcji. Dla młodszych przygotowane zostały 
zabawy z chustą Klanzy, puszczanie baniek mydlanych, 
lepienie z plasteliny. Tego dnia odbył się także Pierwszy 
Bieg o Laur Brzezin, który wygrał Michał Zegadło. Każdy 
z przybyłych gości został poczęstowany pysznym bigo-
sem. Wieczorem wszyscy zostali zaproszeni na zabawę 
taneczną. Tak bogaty program imprezy sprawił, że każdy 
mógł tam znaleźć coś dla siebie. Gratulujemy Stowarzy-
szeniu, Szkole, KGW, OSP i innym, dzięki którym ten 
piknik był możliwy. Warto poznawać to co mamy dobre-
go u siebie - nawet pogoda tego nie pokrzyżowała.   /KP/   

Z Watykańskiej Ziemi… 

Odnowiona Biblioteka Watykańska 
Profesjonalne kamery i elektroniczne chipy umieszczone w książkach stanowią system za-
bezpieczeń bezcennych zbiorów watykańskich. Nowy komputerowy system ułatwi szybkie 
zlokalizowanie poszukiwanej pozycji. Odmieniona i nie do poznania Biblioteka Watykańska, 
po 3 latach niedogodności wynikających z remontu, zostanie ponownie otwarta 20 września. 
Zbiory biblioteki to 1,6 mln tomów i 150 tys. manuskryptów. Bp Cesare Pasini - dyrektor Bi-
blioteki Watykańskiej jest pewien, że każdy kto odwiedzi odnowioną bibliotekę przyzna, że 
jest całkowicie inna niż poprzednio - nie tylko ładniejsza, ale także bardziej komfortowa, co 
zdecydowanie zachęca do studiowania. W ciągu najbliższych 10 lat zbiory zostaną zarchiwi-
zowane w postaci elektronicznej. 

Boży człowiek…  -  św. Jan Chryzostom (13 września) 
Jan Chryzostom urodził się w Antiochii Syryjskiej, w za-
możnej rodzinie – jego ojciec był wysokiej rangi ofice-
rem. Ojciec zmarł wkrótce po narodzinach Jana, który 
był wychowywany przez matkę Antuzę, pochodzącą  
z Grecji. Był uczniem pogańskiego filozofa Libaniusza  
i Ammiana Marcellina najwybitniejszego historyka póź-
nego antyku. W swoich mowach naśladował styl Demo-
stenesa. Chrzest przyjął mając 20 lat, po czym został 
lektorem u boku biskupa Antiochii Melecjusza. Prowadził 
ascetyczne życie. W 371 opuścił Antiochię i udał się na 
pustynię. Po sześciu latach bycia pustelnikiem powrócił  
i przyjął święcenia kapłańskie. Od 381 nauczał w kościo-
łach Antiochii, a dzięki swym zdolnościom krasomów-
czym zyskał przydomek "Złotousty". Stał się sławnym 
kaznodzieją. W 397 został patriarchą Konstantynopola. 
W stolicy odprawiał nabożeństwa, w których chwalił za-
sady ubóstwa, wstrzemięźliwości i jałmużny, a jedno-
cześnie piętnował nadużycia na dworze cesarskim.  
W 403 r. cesarzowa Eudoksja, żona cesarza Arkadiu-
sza, wraz z biskupami na synodzie "pod dębem" dopro-
wadziła do pozbawienia Jana urzędu i zesłania na bani-
cję. Początkowo wyroku synodu nie wykonano. Jednak, 

ponieważ Jan kontynuował wystąpienia przeciwko cesarzowej, ostatecznie wygnano go do 
Armenii. Stamtąd nadal słał krytyczne listy do Konstantynopola, dlatego postanowiono zesłać 
go na wybrzeże Morza Czarnego. Nie dotarł tam jednak, gdyż zmarł w drodze z wycieńczenia 
we wrześniu 407r. Modlitwa: Prosimy Cię, Panie, abyś łaską niebieską wspomagać raczył 
Twój Kościół, któryś nauką i zasługami św. Jana Złotoustego, biskupa i Wyznawcy Twojego, 
uświetnić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Historia uczy, że demokracja bez 
wartości łatwo się przemienia w jawny 
lub zakamuflowany totalitaryzm.” 
                            /Jan Paweł II papież/ 

Uśmiech… 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:- Czym 
będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chęt-
nie wracają do szkoły po wakacjach"? Zgłasza się 
Jasiu: - Kłamstwem, Panie profesorze 

Coś dla ducha… 
„12 róż” 

Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na 
którym napisano: 
"Od osoby, która cię kocha". Nie było jednak podpisu. 
Kobieta nie była zamężna, jej myśl pobiegła więc do mężczyzn 
jej życia: do dawnych sympatii, do nowych znajomych. 
"Może to matka i ojciec? Jakiś kolega z pracy?" 
Zrobiła w myśli listę ewentualnych osób. Wreszcie zatelefono-
wała do swej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę. 
Jedno zdanie przyjaciółki nagle podsunęło jej myśl. 
- Powiedz, to ty przysłałaś mi te kwiaty?  
- Tak. 
- Dlaczego? 
- Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy, byłaś w czarnym humorze. Chciałam, byś spędziła je-
den dzień, myśląc o wszystkich osobach, które ciebie kochają.                   /James C. Dobson/ 

 


