
NIEDZIELA – 28 września 
XXV Niedziela zwykła „A” 
7.00 + Jadwiga Duc z rodzicami 
    w 19 r.śm. 
8.30 + Fryderyk Moskała w 7 

     r.śm. 
10.00 + Zofia i Jan Szczepańscy 

z synem Tadeuszem 

11.30 Dziękczynna za 50 lat 
małżeństwa Janiny i Jana Roda-

ków, z prośbą o Błog.Boże 
16:30 Msza Św. dla Oazy Rodzin 
     (kaplica) 

18.00 + O zdrowie i Błog. Boże 
dla o. Rafała Walczyka i Ks. Mi-

chała Gajzlera (im.) 
PONIEDZIAŁEK – 29 września 
6:30 + Leopold Cełko z żoną i 

dwoma synami, + Janusz Dra-
bek w 3.r.śm.  
6:30 + Sylwester Rak 

18.00 + Emil i Urszula Walaszek 
18:00 O zdrowie i Błog.Boże dla 

  o.Rafała 
WTOREK – 30 września 
6:30 + Krzysztof Naglik 

6:30 + Irena Zemanek 
18.00 rezerwacja? 

18:00 + Irena Brzychcy 
ŚRODA – 1 października 
6.30 + Czesław Obłąk 

6:30 + Tadeusz Jarosz 
6.30 + Sylwester Rak  
18:00 Wotywna o NMP Matce 

Bolesnej – Pani Jawiszowic:  
+ zmarli z rocznych wypomin-

ków, + Władysław Marcińczyk, 

+Adam Salepa; 
CZWARTEK – 2 października 

6.30 + Wiesław Tokarz 
6:30 + Alojzy i Genowefa Duc 
6:30 + Edward Chwierut 

18.00 W intencji kapłanów 
PIĄTEK – 3 października 
6.30 + Krzysztof Naglik 

6:30 + Marian Kolasa 
6:30 + Antoni Żebrowski 

6:30 + Ireneusz Bortlik 
18:00 + Stanisław Andryszczak 
18.00 O zdrowie i Błog.Boże dla 

o.Amosa Jarosława Smolarka, 
o.Adriana Maźnickiego, kleryka 

Kamila Kubika; 
SOBOTA – 4 października 
6.30 + Czesław Obłąk 

6:30 + Stanisław Andryszczak 
6:30 + Krystyna Zwolińska 
6:30 + Jolanta Przemyk 

18.00 + Franciszek Piotrowski 
NIEDZIELA – 5 października 
XXVII Niedziela zwykła „A” 
7.00 + Piotr Korczyk 

8.30 za ++ z rodziny Rączka 
10.00 za ++ rodziców Dzwigajów 

i Broszkiewiczów 
11.30 + Irena Brzychcy 
12:30 Msza chrzcielna 

18.00 + Jan Kobiałka w 5r.śm. 
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J 
ezus powiedział do arcyka-

płanów i starszych ludu:  

Co myślicie? Pewien czło-

wiek miał dwóch synów. Zwrócił 

się do pierwszego i rzekł: Dziec-

ko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! 

Ten odpowiedział: Idę, panie!, 

lecz nie poszedł. Zwrócił się do 

drugiego i to samo powiedział. 

Ten odparł: Nie chcę. Później jed-

nak opamiętał się i poszedł.  

Któryż z tych dwóch spełnił wolę 

ojca? Mówią Mu: Ten drugi.  

Wtedy Jezus rzekł do nich: Za-

prawdę, powiadam wam: Celnicy 

i nierządnice wchodzą przed wa-

mi do królestwa niebieskiego. 

Przyszedł bowiem do was Jan 

drogą sprawiedliwości, a wyście 

mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i 

nierządnice uwierzyli mu. Wy 

patrzyliście na to, ale nawet póź-

niej nie opamiętaliście się, żeby 

mu uwierzyć. 

 

 

 

I znów Jezus daje nam Ewangelię na 

dziś, słowa niesłychanie aktualne i bli-

skie naszemu życiu, naszym problemom. 

Sytuacja przedstawiona w tej Ewangelii, 

to sytuacja charakterystyczna dla okre-

su, który właśnie przeżywamy. Ciągle 

przecież spotykamy się z pozorami, 

kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, 

pustymi obiecankami, demagogią, lizu-

sostwem, nadużywaniem zaufania. Ta-

kie cnoty jak honor, słowność, poczucie 

realizmu i odpowiedzialności, szcze-

rość, konsekwencja, straciły jakby rację 

bytu, wyparte przez konformizm, obłudę 

i kłamstwo. Wydaje się, że można po-

wiedzieć i obiecać co się chce, bo to i 

tak nie pociąga za sobą żadnych dal-

szych konsekwencji, a na dziś może być 

opłacalne. W ten sposób burzy się stop-

niowo fundament społecznego życia, 

jakim jest wzajemne zaufanie i odpowie-

dzialność. Tendencja ta, biorąca począ-

tek "na górze", ogarnia stopniowo co-

raz szersze kręgi i demoralizuje coraz 

więcej zwykłych ludzi. Właśnie taką po-

stawę zaprezentował wobec ojca pierw-

szy syn: "Idę, Panie, już biegnę!" Co go to 

kosztowało? Oczywiście nic, a jakie 

pozytywne wrażenie wywarł na ojcu. 

Przy pomocy jednego zdania kupił sobie 

jego przychylność i łaski. 

Św. Wacława, męczennika-patrona Katedry na Wawelu w Krakowie 



Pielgrzymka 
Nasza parafia organizuje piel-

grzymkę do Ziemi Świętej 

i Jordanii w terminie od 7 do 14 

lutego 2015 r. 

Spotkanie organizacyjne  

odbędzie się 8 października o 

godz.19.00 (w salce nad  

zakrystią). 

Szczegółowe informacje (plan piel-

grzymki oraz formularz zgłoszenia) 

znajdują się na stronie int. parafii 

(www.materdolorosa.pl), na plakcie 

w gablocie lub u ks. Tomasza  

(nr tel. 796616681). 

W PONIEDZIAŁEK Św. Archaniołów Michała,Gabriela,Rafała 
 
WE WTOREK Św. Hieronima 
 
W ŚRODĘ Św. Teresy z Lisieux 

 
WE CZWARTEK Św. Aniołów Stróżów, 
 
W PIĄTEK I Piątek Miesiąca (spowiedź od 16:00 do 18:00) 
 
W SOBOTĘ Św. Franciszka z Asyżu 

  

  

 

ZAPROSZENIE 

Stowarzyszenie Grupa Teatralna 

„Czwarta Ściana”  zaprasza na komedię 

„Gwałtu, co się dzieje!”  

Aleksandra Fredry w reżyserii  

ks. Mirosława Wądrzyka. 

Premiera spektaklu odbędzie się  

5 października 2014 r.o godzinie 16.00 

w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. 
 

Kolejne przedstawienia  

12 października oraz 9 i 23 listopada 

2014 r. o godz. 15.00  

w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. 

Wstęp wolny! Po każdym spektaklu  

będzie można złożyć datek na cele  

charytatywne.  

Wejściówki można odebrać w Ośrodku 

Kultury w Brzeszczach. 
 

Zapraszamy! 

 Rozważanie ku pokrzepieniu serc 
W budowaniu braterstwa w duchu „Ojcze nasz” bardzo istotne jest właściwe spojrzenie na 

drugiego człowieka, który też został wezwany przez Boga do uczenia się języka obowiązują-

cego w Bożej Rodzinie. Św. Paweł, specjalista w zakresie rozumienia i budowania wspólnot 

chcących żyć w duchu „Ojcze nasz”, podaje szereg konkretnych uwag. 

W Liście do umiłowanej wspólnoty w Filippi pisze, że każdy winien „mieć na oku nie tylko 

swoje własne sprawy, ale i drugich”. Chodzi tu o wyzwolenie z egoistycznego więzienia, któ-

re polega na krótkowzroczności. Egoista zawsze jest krótkowidzem. Dostrzega tylko swoje 

własne sprawy, a nie widzi spraw drugiego człowieka. Dopiero gdy swój świat urządzi dosko-

nale, w drodze łaski gotów jest, dla swojej chwały, zająć się drugim. Jest podobny do człowie-

ka, który wybudował sobie na skraju osady piękny domek i wyposażył go we wszystko co 

najnowocześniejsze. Trwało to siedem lat. Pewnego razu leżąc nad basenem usłyszał krzyk 

bólu dziecka i kobiety. Zaciekawiony wyszedł za ogrodzenie swego „pałacyku” i zobaczył 

matkę pochyloną nad chłopcem z rozciętą siekierą nogą. Układali gałęzie na ręczny wózek 

i chłopiec z klasy VI, za słaby do tej pracy, zamiast w drzewo uderzył siekierą w nogę. 

Odwiózł chłopca do szpitala swoim wozem, a ze szpitala przywiózł matkę i na moment 

wszedł do jej domu. Wówczas zrozumiał, że żyją w skrajnym ubóstwie. Chory mąż przykuty 

do łoża, trójka innych dzieci i spracowana do ostateczności kobieta. Wrócił do swego 

„pałacu” i po raz pierwszy w życiu zrobiło mu się głupio. To wszystko było zbudowane 

z pracy jego rąk, ale czy nie należało podzielić tego bogactwa tak, by ulżyć tej rodzinie ubo-

giego sąsiada? 

W kącie jednego z pokojów stała figurka Jezusa Frasobliwego. Otrzymał ją kiedyś za fachowe 

rady udzielone jednemu z proboszczów. Traktował jako dzieło sztuki ludowej. Teraz popa-

trzył na Jezusa innymi oczami. „Panie, jak Ty się czujesz w tym moim domu?” Nagle zrozu-

miał, że On jest znacznie bardziej podobny do chorego sąsiada, jego spracowanej żony i tego 

chłopca z rozrąbaną nogą niż do niego. Brat cierpiących. 

W domu nie było nikogo, żona wyjechała z dziećmi na kilka dni. Ta cisza prowadziła go do 

Frasobliwego Chrystusa. Wiedział, że nie wpłynie na zmianę spojrzenia swojej żony, dzieci, 

że wspólnie od lat widzieli tylko siebie, że zamknęli się w rodzinnym egoizmie. Wiedział 

jednak, że albo musi podjąć trud poszerzenia ich spojrzenia, albo trzeba będzie 

„wyprowadzić” z domu Frasobliwego Jezusa, bo tych dwu spojrzeń, Jego i ich, nie da się po-

godzić. 

Paweł, w trosce o budowę braterstwa, wzywa nie tylko do zajęcia się sprawami drugich, lecz 

stawia krok dalej, chce, by Filipianie „w pokorze oceniali jeden drugiego za wyżej stojącego 

od siebie”. Chodzi tu o dowartościowanie drugiego człowieka. O spojrzenie na niego w ten 

sposób, by dostrzec w nim wartości. Każdy brat ubogaca rodzeństwo w sposób niepowtarzal-

ny, nawet wtedy, gdy dla wszystkich jest ciężarem, gdy wszyscy się o niego martwią. Staje się 

on narzędziem w ręku Ojca, ubogacającym serca. Umiejętność dostrzeżenia tego niepowta-

rzalnego bogactwa ukrytego w sercu brata to początek bardzo twórczej współpracy na płasz-

czyźnie ducha. Człowiek od tego momentu zaczyna korzystać z bogactwa serca drugiego. 

Ono się przelewa w jego serce. Gotów jest też ubogacić jego swoimi talentami. Każdy czło-

wiek pod jakimś względem jest lepszy ode mnie. Oto prawda, którą odkrywa kochający brat. 

Potrafi więc cieszyć się jego darami i pomagać mu w ich rozwoju. 

Najpiękniejszy dom buduje ten, kto buduje go z serc ludzi, którym pomaga, których ubogacił, 

z serc wzrastających jego dobrocią i miłością. Ten dom, dom kochających się braci, budowa-

ny na wzór domu Ojca niebieskiego jest niezniszczalny. On też tu na ziemi stanowi jedyny 

dom prawdziwego szczęścia. 

Chrystus stał się sługą naszym, jako ostatni z braci, gotów oddać życie za każdego z nas. 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  
w tym tygodniu powierzamy  

mieszkańcom tzw.  

Starych Bloków 42, 43 

Spotkanie rodziców dzieci przygoto-

wujących się do I Komunii Świętej 

będzie we wtorek 30 IX 2014  

w kaplicy o godz. 18:30.  

Zapraszamy 

   

SPOWIEDŹ PRZED PIERWSZYM SPOWIEDŹ PRZED PIERWSZYM SPOWIEDŹ PRZED PIERWSZYM    
PIĄTKIEM MIESIĄCAPIĄTKIEM MIESIĄCAPIĄTKIEM MIESIĄCA   

 CODZIENNIE podczas Mszy św. 

W CZWARTEK od 17.00 do 18.00 
W PIĄTEK od 16.00 do 18.00 

http://www.materdolorosa.pl

