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Wprowadzenie do Mszy: Poprzez dzisiejszą przypowieść o dobrej 

pszenicy i złym chwaście Jezus mówi nam, że jego uczeń powinien 

odznaczać się cierpliwością. Cnota ta pomaga nam unikać nienawiści, 

zemsty i niszczącego gniewu. W kontakcie ze złymi ludźmi, czyli 

chwastami bądźmy cierpliwi, bowiem Pan Bóg, jako gospodarz całego 

świata, który jest jego rolą, na końcu świata, wyśle swych żniwiarzy, 

czyli aniołów, aby dobre ziarno zebrali do spichlerza, który 

symbolizuje niebo, natomiast chwasty wrzucili w ogień, symbolizujący 

piekło. Tą prawdę wyraził Jezus siostrze Faustynie, „zanim nastąpi 

czas Bożej sprawiedliwości, Bóg daje nam teraz czas miłosierdzia”. 

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz.:   7.00; 8.00; 9.00; 

10.00; 11.00   

 We sobotę – Święto  Św. Jakuba Apostoła – Patrona miasta powiatowego Brzeska oraz WSPOMNIENIE 

ŚW. KRZYSZTOFA - PATRONA KIEROWCÓW, MOTOCYKISTÓW I 

PODRÓŻNYCH. Z tej racji w SOBOTĘ Msza Święta wieczorem o godz. 

18.00 ku czci Św. Krzysztofa połączona z błogosławieństwem kierowców i 

pojazdów mechanicznych. Zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich 

kierowców i często podróżujących. Po Mszy błogosławieństwo pojazdów 

mechanicznych. Jak co roku przy tej okazji wspieramy AKCJĘ ŚW. 

KRZYSZTOF ORGANIZOWANĄ PRZEZ MIVA POLSKA, 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MISYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU. Poprzez złożoną ofiarę 

pomagamy misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu, aby mogli skutecznie 

ewangelizować i pomagać. 

 Od wtorku rozpoczniemy Msze Świete gregorianskie za Śp. + Andrzej Hebda z intencji najbliższej 

rodziny.  

 W przyszła niedzielę UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII DZIECI Z KLASY III O GODZ. 11.00. Prośba, jeśli 

ktoś nie jest bezpośredmio związany z tą uroczystością, by wybrał inna Mszę (7.00, 8.00; 9.00; 10.00). 

Próba generalna dla dzieci prze uroczystością I Komunii w czwartek o godz. 15.00. Spowiedź dla dzieci z 

klasy III, ich rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 10.00. 

 W liturgii Kościoła: 

 W poniedziałek wspomnienie Świętej Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy. 

 W środę wspomnienie Św. Marii Magdaleny 

 W czwartek Święto Św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy 

 W piątek wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy, Patronki Diecezji 

 W Sobotę Święto Św. Jakuba Apostoła  i wspomnienie Św. Krzysztofa, Patrona kierowców 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w minioną sobotę solidnie 

troszczyli się o czystość Kościoła i kwiaty do ołtarzy, a dziękuję: Pani 

Danuta Sacha, Magdalena Mila, Bożena Sacha i Anna Jeleń i ofiarę  

70 zł na potrzeby Kościoła. Do sprzątania w najbliższą sobotę 

prosimy: Pani Maria Gajda, Krystyna Bojdo, Halina Jeleń i Piotr 

Wojtczak. 

 

 

 

 


