
„Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”.

Gdyby trzeba było wskazać skłonność, która jest korzeniem pozostałych
złych skłonności, to pewno zgodnie wskazalibyśmy pychę. I słusznie. Czło-
wiek pyszny stawia siebie samego w centrum własnej uwagi. Ponadto wywyż-
sza siebie ponad innych ludzi, a nawet ponad Boga. Uważa siebie – przynaj-
mniej w pewnych krytycznych sytuacjach – za lepszego i mądrzejszego od sa-
mego Boga (by nie wspomnieć o upodobaniu w górowaniu nad bliźnimi). W
końcu, w swym zaślepieniu, pyszny człowiek potrafi zanegować nawet istnie-
nie swego Stwórcy, by tym bardziej nadąć się i rozpanoszyć.

Jeden z ważniejszych terenów, gdzie ujawnia się pyszne usposobienie
człowieka, to codziennie doświadczane różne ograniczenia i cała gama cier-
pień. Często nie wiemy, co zrobić z tą trudną i bolesną stroną życia. Człowiek
pokorny i ufnie powierzający siebie Bogu, znajduje Go we wszystkim, także w
tym, co jest trudne. Potrafi też tak szczerze się modlić: „Działaj, Panie, tak jak
uważasz za słuszne, albowiem wszystko, co Ty czynisz, ma sens. Chcę prosić
tylko o jedno, Ciebie, który pragniesz mego szczęścia, bądź ze mną w każdej
chwili, w każdym moim oddechu, gdyż bez Ciebie nic uczynić nie zdołam”.

Człowiek pyszny w obliczu trudnych doświadczeń protestuje, krytykuje
Boga, szemrze przeciw Niemu, czyni Go swoim podsądnym. Może nie teore-
tycznie, ale praktycznie i faktycznie hołduje przekonaniu, że na własny temat
ma wiedzę lepszą od Boskiej. Dlatego unosząc się pychą, buntuje się przeciw
Bogu i twierdzi, że Bóg czegoś nie dopełnił, coś przeoczył; że jego sprawa wy-
mknęła się Bogu spod kontroli; i że z życia pełnego braków, ograniczeń i cier-
pienia Bóg nie potrafi wyprowadzić niczego dobrego. Tak myśląc, człowiek
pyszny bierze swój los w swoje ręce i – by poczuć się lepiej, znośniej – idzie
za popędami swego przewrotnego serca.

Cieszmy się z tego, że uczestniczymy w wiedzy Boga, dzięki której po-
trafimy odróżniać dobro moralne od zła moralnego. Nie sądźmy jednak, że
mamy dość danych, by z Bogiem się wadzić z powodu naszych ograniczeń i
cierpień, i by zarzucać Bogu, że coś niesłusznie na nas dopuszcza czy niespra-
wiedliwie coś nam zadaje.
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Wyjazd autobusu z Brzeźnicy o godzinę później - 8:20 z Brzeźnicy, Ligota
Ks., Łubowice, dzieci wysiadają, Sławików, Lasaki, Grzegorzowice szko-
ła, kościół. Po mszy św. ok. 10.00 odwóz młodszych dzieci do szkoły. Po
zakończeniu odwóz dzieci do domu o godzinie 12:00.

To by dopiero było coś!
Gdyby politycy wywiązywali
się ze  swoich  zadań tak  do-
brze, jak tego wymaga się od
uczniów. Wszystko nabrałoby
sensu, wszystko miałoby ręce i
nogi. A tak? Ale jest szansa,
że będzie lepiej. Dzieci i mło-
dzież „trzeba – jak uczy Sobór
Watykański II – tak przygoto-
wywać do uczestniczenia w
życiu społecznym, aby wypo-
sażeni należycie w konieczne
do tego i odpowiednie środki,
mogli włączać się czynnie w
różne zespoły ludzkiej spo-
łeczności, aby ujawniali przez
rozmowę z innymi swe zapa-
trywania i chętnie zabiegali o
wspólne dobro”.

Hura, hura, zaczyna się szkoła!
Z wielkim zapałem szturmują szkolne bramy Pierwszoklasiści, peł-
ni żądzy wiedzy – trzeba mieć nadzieję, że tak już pozostanie.
Życzmy też wszystkim innym Uczniom, których zapał może już nie-
co przygasł, by nie zabrakło im pilności w zdobywaniu wiedzy
otwierającej przyszłość.



Porządek nabożeństw
02.09.2018 – 09.09.2018

niedziela 2 września 2018 – XXII Zwykła
07:30 Za zm. Stanisława i Władysławę Knap, synów Jana i Alfreda, Marię i Fran-

ciszka Kusidło, córkę Ritę, wnuka Rudolfa i za zm. z pokrewieństwa.
09:00 Za zm. Jerzego Koska i Gabrielę Kozdój w 7. rocznicę śmierci, zm. męża, i

zm. z pokrewieństwa.
10:30 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Dobosz,

Józefę Kołacińską, Rene Marchuta i zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-Kościółek.
14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 3 września 2018 – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dra Kościoła
07:00 Za zm. rodziców Genowefę i Jana Nowak, Marię i Maksymiliana Kołodziej-

czyk, synów Alfreda i Alojza, synowe Różę i Małgorzatę, dziadków i zm. z
pokrewieństwa Kołodziejczyk, Nowak, Filip.

09:00 W intencji uczniów i nauczycieli na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
wtorek 4 września 2018 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, ojca Al-
fonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronika i zm. z pokrewieństwa.

środa 5 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Władysława Wańczura, rodziców, rodzeństwo, Ludwika i Anastazję

Winkler, dzieci, synowe i zięciów, Lucynę i Józefa Karpińskiego, syna
Edwarda, 2 synowe i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 6 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana i Gerarda Lankocz, rodziców Jadwigę i Wilhelma, Józefa Lan-

kocz, 3 żony, Marię i Emanuela Kłosek, zm. dzieci, Alfonsa Kałuża, Kata-
rzynę Lankocz, Henryka Wyrtki, jego rodz. Jadwigę i Konrada oraz pokr.

piątek 7 września 2018 – Dzień powszedni – Dzień adoracji Najśw. Sakramentu
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do Serca Jezusowego i rozpoczęcie adoracji.
18:00 Zakończenie adoracji i Msza św. Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona

Zyszka, Huberta Parys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. ka-
płanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 8 września 2018 – N  N  M  P
18:00 Msza św. z nieszporami w intencji zm. Parafian z procesją na cmentarz.

07:30 Za zm. Joachima Szymonik, syna Franciszka i za zm. z rodzin Szymonik-
Golasz-Makulik.

09:00 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i bł. Boże dla Pauliny i Alojzego Jasny z okazji 60. rocznicy ślubu.

10:30 Suma Odpustowa w intencji Parafian.

niedziela 9 września 2018 – XXII Zwykła – ODPUST PARAFIALNY

11:00 Pogrzeb śp. Alojzego Panek.



Informacje duszpasterskie
Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W piątek przypada na naszą parafię kolej w całodziennej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Początek po Mszy św. porannej, później adoracja wg na-
stępującego porządku: 08:00 – Grzegorzowice (numery nieparzyste); 09:00 –
Grzegorzowice (numery parzyste); 10:00 – Łubowice (numery nieparzyste);
11:00 – Łubowice (numery parzyste); 12:00 – Ligota Książęca (numery niepa-
rzyste); 13:00 – Ligota Książęca (numery parzyste); 14:00 – Brzeźnica
(numery nieparzyste); 15:00 – Brzeźnica (numery parzyste); 16:00 – Ruch
Szensztacki; 17:00 – Dzieci i Młodzież szkolna. O godz. 18:00 Msza św. na
zakończenie adoracji.
W piątek od godz. 09:00 odwiedziny Chorych. Zapisy jak zwykle w zakrystii
i kancelarii parafialnej.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W przyszłą niedzielę przypada nasz parafialny odpust ku czci Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Do sztandarów w czasie procesji teoforycznej wokół
kościoła prosimy: Brzeźnica: Simona Malik, Mateusz Krybus, Patrycja Kry-
bus; Ligota Książęca: Daria Michacz, Filip Wolnik i Dominika Kitel; Łubowi-
ce: Patrycja Pater, Kevin Gawlik i Klaudia Lepiorz; Grzegorzowice: Emilia
Kretek, Adrian Czajka i Adrianna Harnos. Do baldachimu prosimy Radę Para-
fialną z Brzeźnicy.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Paweł Malcharczyk, s. Norberta i Marii z naszej parafii i
· Magdalena Zając, c. Herberta i Małgorzaty z parafii św. Marii Magda-

leny w Lubomii.
· Jarosław Karasek, s. Józefa z naszej parafii i
· Monika Makulik, c. Jerzego z parafii św. Anny w Dziergowicach.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W przyszły piątek (07.09.2018, godz. 18:45) Harnos Weronika, Bara
Dominika, Jurecki Teresa, Gwóźdź Krystyna, Krybus Stefan, Bombelek Maria,
a w piątek za 2 tygodnie (14.09.2018, godz. 18:45) Pokarmis Małgorzata,
Tumulka Regina, Ficoń Aldona, Gilge Agnieszka, Rusinska Regina, Wycisk
Małgorzata.

poniedziałek 10 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 11 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, córkę Adelę, męża Jerzego,

zm. rodziców, rodzeństwo z obu stron, Ernesta Krasek, rodziców i dusze w
czyśćcu cierpiące.


