
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 24.10 Dzień Powszedni 
1500 Do MB Różańcowej dziękczynno-błagalna o zdrowie i bł. w rodzinie 
1600  +Katarzynę, Stanisława, Anielę, Piotra, Stefana Skarbków z int. Zegadłowej 
Wtorek 25.10 Dzień Powszedni 
 1530  Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o bł. W dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Ar-
tura Kuty z int. rodziców i rodzeństwa  
1600 + Józefa, Katarzynę, Henryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Michała, Mariannę, Fran-
ciszka Pietszczyków, Wiesława Burasa z int. Pietszczyków  
Środa 26.10 Dzień Powszedni 
700 + Alicję Wojtyś z int. sołtysów, radnych i pracowników Urzędu Gminy w Morawicy 
1600 + Mariannę, Romana Dziadkowskich, Kazimierę, Bronisława Furgałów, Mariannę, 
Franciszka Kasprzykowskich z int. Purgałów 
Czwartek 27.10 Dzień Powszedni 
1600  + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków, Józefa Wawrzyckiego z int. syna Józefa 
Piątek 28.10 Św. Szymona i Judy Tadeusza, (święto) 
1530 + Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Karo-
liny Ozga z int. matki 
1600 + Tadeusza Januszka, Stanisława Janinę Malickich z int. rodziny  
Sobota 29.10 Dzień Powszedni 
1530 Stanisława Szałasa, Władysława Sabata z int. Wacława Szałasa z rodziną 
1600  Kazimierza Mazura z int. córki Jolanty z rodziną  
Niedziela 30.10 XXX Niedziela Zwykła 
800 + Józefa Zychowicza, Henryka, Mieczysława Sabatów, Pelagię Jakubczyk  
1000 + Józefa Wieczorka, Antonię Wieczorek, Magdalenę Woźniak i Krzysztofa Krąż  
1200 1) Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Eu-
genii i Kazimierza Szewczyków z int. dzieci 
        2) Do MB Różańcowej na roczek dla Karola Zegadło o zdrowie i opiekę  
1600 + Stefana Wojciechowskiego (25 r. śm.), + Anieli, Jana Czwartoszów  
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XXX Niedziela Zwykła 
23 października 2011 r. 

Nr 48 (152) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Wj 22, 20-26 / 1 Tes 1,5c-10 
Ewangelia:  Mt 22,34-40 
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus 
zamknął usta saduceuszom, zebrali się 
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, 
zapytał , wystawiając Go na próbę: Nau-
czycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe? On mu odpowiedział: Bę-
dziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym 
swoim umysłem. To jest największe  
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe 
Prawo i Prorocy. 

Święty różaniec 
jest potężną  

bronią.  
Używaj jej  
z ufnością,  

a zadziwią cię  
wyniki. 

Komentarz… 
Czy można miłość nakazać jako przykazanie? Można wydać komendę: „W tył zwrot!”,  
„W lewo patrz!”, „Spocznij!”, ale czy można powiedzieć: „Kochaj tego pana, który chodzi po 
parku i wzdycha”, „Kochaj panią, która założyła niemodny kapelusz”? Jeżeli uważamy mi-
łość tylko jako uczucie, fascynację, wzruszenie, zakochanie, to takiej miłości chyba nie 
można nikomu nakazywać przykazaniem. Taka miłość przychodzi spoza nas i może być 
radością lub cierpieniem. Zawsze wielkim doświadczeniem dla człowieka, próbą, jak za-
chowa się w okresie sentymentalnej niedojrzałości. Jeżeli Ewangelia nakazuje przykazanie: 
„Miłuj bliźniego”, to ma na myśl taką miłość, która jest troską o człowieka, odpowiedzialno-
ścią za niego i ogromną pracą nad sobą, walką z własnym egoizmem, który przeszkadza  
w miłości. Taką miłość trzeba nakazywać jako pracę nad sobą. Kochać drugiego człowieka 
oznacza wielką pracę nad sobą. Najczęściej kochamy kogoś takim, jakim on nie jest, a naj-
ważniejsze uczyć się kochać takim, jakim on jest.                                  /ks. Jan Twardowski/ 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tadeusza Ba-
rana z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 24.10 – Dzień Narodów Zjednoczonych 
× 25.10 – Dzień Kundelka 
× 25.10 – Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę, jak co roku, odbyła się październikowa msza święta w kaplicy w Ni-
dzie. Odprawił ją ks. Dariusz Miler. 
▪ Dziękujemy wszystkim parafianom za zaangażowanie się w porządki na cmentarzu. Nie 
zapominajmy, że jest to miejsce, gdzie spoczywają osoby, które były nam bliskie. 
▪ Dziś w naszej parafii przeżywamy Dzień Seminaryjny.  
▪ W dniach 30 października, 1 listopada 2011 roku odbędzie się III Kwesta na rzecz odnowy 
cmentarza w Brzezinach. W ramach akcji odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek, sprze-
daż zniczy-cegiełek, trzeciego numeru biuletynu „Brzezina” i książek oraz mini wystawa. Or-
ganizatorami akcji są Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Brzezin i Podwola. Do akcji włączyły się także Drużyny Harcerskie ze szkół w Brzezi-
nach, Kowali, Morawicy i Bilczy, Władze samorządowe Gminy Morawica i Sitkówki-Nowiny, 
oraz Pismo Sanctus. Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na renowację zabyt-
kowych nagrobków na naszym cmentarzu.  
▪ Serdecznie zapraszamy wszystkich na wyjątkowe czuwanie modlitewne pn. „Świętych ob-
cowanie”, które odbędzie się w naszym kościele 31 października (poniedziałek) o godz. 
18.00. Data nie jest przypadkowa, jest to bowiem wigilia uroczystości Wszystkich Świętych 
czyli patronów naszej parafii. Podczas czuwania odbędzie się: procesja do ołtarza relikwii kil-
kunastu świętych i błogosławionych, rozważania i pieśni oraz ucałowanie relikwii. Organizato-
rem spotkania jest Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki. Nie może tam Ciebie za-
braknąć! Oddajmy wspólnie cześć naszym świętym patronom. 
W poszukiwaniu… 
Wśród wielu różnych znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych, być może 
najbardziej zagadkowym, jest zwyczaj listopadowych wypominek, tzn. odczytywania w ko-
ściołach imion zmarłych. Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilka-
naście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas 
przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano 
tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, 
dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. po-
przez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łą-
czącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego 
(żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą ko-
ścielną, a skreślenie o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na 
ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię, co też miało swoją wymowę. Dzisiejsze wypo-
minki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wy-
razem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł 
już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je od-
czytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wy-
pominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, przynajmniej w na-
szej parafii, związane są one z Eucharystią. 
Zakonnie… 
Doloryści - bezhabitowe zgromadzenie braci dolorystów utworzył w 1893 r. bł. Honorat Koź-
miński w celu opieki nad ubogą młodzieżą. Konstytucje zgromadzenia opierają się na regule 
franciszkańskiej, również duchowość wspólnoty czerpie natchnienie z pobożności i ducha 
franciszkańskiego. Bracia prowadzą życie wspólnotowe, nie noszą stroju zakonnego, prowa-
dzą tzw. życie ukryte dla świata, apostołując przykładem swojego postępowania. W okresie 
międzywojennym doloryści kształcili młodzież w różnych rzemiosłach. Aktywną działalność 
braci przerwało w 1948 r. upaństwowienie ich mienia, ówczesne władze państwowe przejęły 
13 domów zgromadzenia, których nie udało się odzyskać do dziś. Pełna nazwa: Zgromadze-
nie Braci Dolorystów (CFD).                                                                                     /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Antoni Maria Claret (24 października) 
Antoni pochodził spod Barcelony, urodził się 23 
grudnia 1807 r. Na Chrzcie, który odbył się  
w samo Boże Narodzenie, otrzymał imiona: An-
toni, Jan, Adiutor. Kiedy miał 11 lat, rozpoczął już 
naukę w szkole średniej, humanistycznej. Musiał 
jednak przerwać naukę i pomagać ojcu w tkac-
twie. W 18. roku życia udał się do Barcelony, by 
tam wydoskonalić się w swoim zawodzie. Zapo-
znał się równocześnie ze sztuką drukarską, 
 a w wolnym czasie uczył się języka łacińskiego  
i francuskiego. Uczestniczył tam też w strajku ro-
botników, licho wynagradzanych za pracę  
w prymitywnych warunkach. Przeżył także kryzys 
duchowy, ale przeszedł go zwycięsko. Od dawna 
jednak Antoni pragnął oddać się na służbę Bożą. 
Pomimo trudności materialnych wstąpił więc do 
wyższego seminarium duchownego diecezji 
Vich, po którego ukończeniu otrzymał święcenia 
kapłańskie. Wstąpił do nowicjatu zakonu  
w Roothan. Ciężka choroba zmusiła go jednak 
do opuszczenia nowicjatu i powrotu w rodzinne 
strony. Udał się do swojego biskupa, który mianował go misjonarzem diecezjalnym dla gło-
szenia nauk z okazji odpustów, rekolekcji czy misji.  W roku 1856 został raniony przez czło-
wieka, którego konkubinę nawrócił. Królowa Izabela II dla wynagrodzenia mu krzywdy powo-
łała go na osobistego swojego spowiednika. Kiedy w 1868 r. wybuchła w Hiszpanii rewolucja, 
królowa musiała schronić się do Francji. Antoni udał się wraz z nią do Pau i Paryża. W roku 
1870 musiał jednak opuścić Rzym, gdyż zapadł ciężko na zdrowiu. Kiedy tylko poczuł się le-
piej, powrócił do Rzymu, ale zmarł w drodze rażony apopleksją 24 października 1870 r Modli-
twa: Kościół Twój, Boże, niech uroczystość świętego Antoniego, Wyznawcy Twojego, rozwe-
sela, abyśmy duchownymi pomocami zawsze byli wsparci i wysłużyli sobie wieczne wesele  
w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
Zamyśl się… 
„Zróbcie, by uczciwość opła-
cała się bardziej niż kradzież, 
a nie będzie kradzieży.”  

 /Konfucjusz/  

Uśmiech… 
Gdzie przebywał Pan Jezus, gdy miał 12 lat? - W szpitalu - 
odpowiada bez chwili wahania Sławek. - Jest nawet napisa-
ne w Ewangelii, że siedział między doktorami - wyjaśniał  
w odpowiedzi na zdumienie katechetki. 

Coś dla ducha… 
„Doskonała Miłość” 

„Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Nie-
mu jest w nas doskonała.” (1 List Św. Jana 4,12) 
Mój synu!  
>Czasami najlepszym sposobem dostrzeżenia Mnie jest zauważenie, jak żyję w tobie. W dzi-
siejszym świecie jesteś Moją chodzącą i mówiącą żywą Ewangelią. Przygotowałem sobie  
w tobie dom i każdy, komu pozwolisz wejść w twoje życie, będzie mógł zobaczyć Mnie żyją-
cego w tobie. Będą czuli ciepło Mojego Ducha i ciemną nocą będą widzieli wzywające ich 
światło Mojej nadziei. Odczują objęcia Mojej miłości i łaski. Ponieważ żyję w tobie, to wszyst-
ko, co jest w tobie, będzie stawało się doskonałe, jeżeli będziesz kochał ludzi i żył Moją 
Ewangelią. Nie zagłusz w sobie głosu Mojej Doskonałej miłości. Kochając bliźnich, okazujesz 
światu Moją doskonałą miłość. Najpełniejsza Miłość >Bóg                               /Andy Cloninger/ 

 


