
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 31.10 Dzień Powszedni 
1530 + Mieczysława Rabieja, Jakuba, Magdalenę Rabiejów, Jana, Annę, Mariannę, Stani-
sława Kulczykowskich, Helenę, Jana, Cezarego Brzozów z int. Rabiejowej 
1600  Mariannę Szewczyk, Mariannę, Tadeusza i Bogdana Kowalskich z int. rodziny 
Wtorek  01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych  
 800 + Marię, Władysława Frankowiczów, zm. z rodziny Frankowiczów, Łysaków, Dzie-
więckich z int. Łysaków  
1000 1) Magdalenę Woźniak z int. rodziców  
        2) Władysława, Tadeusza, Stanisława, Marię Golów, Janinę i Krzysztofa Węgrzynów 
zm. z rodziny Golów, Pasków, Kruków, Kowalskich z int. Golowej 
1200 za zmarłych parafian 
Środa  02.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (wsp. obowiązkowe) 
800 + Franciszkę Szyszka z int. córki 
830 + Adama Młynarczyka, zm. z rodziny Słowików, Młynarczyków, Marianna Misiora, 
Władysława Tetelewskiego z int. Młynarczykowej 
900 + Mikołaja, Władysława Tetelewskiego z int. Młynarczykowej  
930 + Adama Frankowicza z int. rodziców 
1200 + Józefa, Jana, Katarzynę, Jana Plewów, Andrzeja, Katarzynę Golów z int. rodziny 
1530 + Stanisława Pietszczyka, +Stefana, Jerzego Krawczyków z int. rodziny  
Czwartek 03.11 Dzień Powszedni 
700 +  Władysławę Wojtyś (14 r. śm.) z int. dzieci 
1600  + Krystynę Wierzbicką z int. męża z dziećmi 
Piątek  04.11 Św. Karola Boromeuszka, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
700 + Zdzisława Metrykę (r. śm.) z int. Metrykowej 
1600 + Irenę, Mieczysława Gruszczyńskich, Tadeusza Januszka, Mariannę Kubicką  
Sobota  05.11 Dzień Powszedni 
1500  Do SPJ i MB Nieust Pomocy o zdrowie i Boże bł. w rodzinie (z Piasecznej Górki) 
1600 + Jana, Annę Znojów, Stanisławę, Romana Znojów, Stanisława Znoja z int. Znojowej  
Niedziela  06.11 XXXII Niedziela Zwykła  
800 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Józe-
fa Rabiejów z int. rodziny 
1000 + Władysława Bedlę z int. żony z dziećmi 
1200 + Jana Stachurę z int. Stachurowej z dziećmi  
1600 + Stefana Salomona, Annę, Tadeusza, Adama, Stanisława, Henryka Salamonów, zm. 
z rodz. Węgrzynów, Gabrysiów, Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny 
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Jesteśmy zaproszeni 
do radości nieba 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ml 1,14b-2,2b.8-10      
                   1 Tes 2,7b-9.13      
Ewangelia: Mt 23,1-12  
„Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: Na katedrze Moj-
żesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeu-
sze. Czyńcie więc i zachowujcie wszyst-
ko, co wam polecą, lecz uczynków ich 
nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami 
nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, 
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym 
celu, żeby się ludziom pokazać. Rozsze-
rzają swoje filakterie i wydłużają frędzle 
u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca 
na ucztach i pierwsze krzesła w synago-
gach. Chcą, by ich pozdrawiano na ryn-
kach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się 
Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nau-
czyciel, a wy  wszyscy  braćmi  jesteście.  

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten  
w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” 
Komentarz… 
Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel[…]. Nikogo też 
na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie”. Jak 
rozumieć te słowa, skoro mówimy o ojcach Kościoła, ojcach soborowych, Ojcu Świętym, oj-
cu spowiedniku? Jak o szkolnym nauczycielu, któremu tyle zawdzięczamy, myśleć jak nie  
o nauczycielu? Nie o nazwę tu chodzi. Ewangelia jest zawsze najdalej od tego, co przemy-
ka się po wierzchu. Chodzi o postawę tych, których nazywamy ojcami, nauczycielami, mi-
strzami. Dla nich te słowa powinny huczeć jak dzwon alarmujący, bo te ogromne tytuły, na-
dawane przez zwyczaje ludzkie i tęsknotę, stawiają wielkie wymagania, budzą sumienie  
i właściwie sprawiają kłopot tym, których tak pięknie nazywają. Ten, kto rodzi kogoś do ży-
cia doczesnego czy duchowego, ma być sługą. O tyle jest ojcem, nauczycielem czy mi-
strzem, o ile służy ludziom. Święty Jan Vianney do kogoś, kto nazwał go ojcem, powiedział: 
„Dziękuję ci, bo przypomniałeś mi, że jeden jest Ojciec w niebie, a ja jestem Jego paskudną 
karykaturą. Gdybyś powiedział do mnie: <<ty>>, nie urządziłbyś mi tak przejmujących reko-
lekcji”.                                                                                                      /ks. Jan Twardowski/ 

 

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



A w parafii… 
▪ 9 października odbyła się kolejna pielgrzymka autokarowa z naszej parafii zorganizowana 
przez p. Irenę Gola. Pątnicy nawiedzili św. Annę koło Częstochowy, Sanktuarium Matki Bożej 
Patronki Rodzin w Leśniowie oraz w Lelowie.  
▪ Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace porządkowe na cmentarzu.  
▪ W zeszłą niedzielę w naszej parafii był dzień seminaryjny. Przybył do nas diakon z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Kielcach, który wygłosił kazanie oraz przywiózł miesięcz-
nik „Obecni” i płytę z utworami w wykonaniu kleryków.   
▪ We wtorek będziemy przeżywać odpust parafialny. 
▪ 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, czwartego numeru biuletynu „Brzezina” i książek oraz mini wystawa. 
Organizatorami akcji są Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Podwola. Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na renowację 
zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu.  
 

 
 
 
 

ZAPROSZENIE 
Św. Stanisław, św. Teresa z Avila, bł. Bronisława, św. Jan Kanty, św. Pius X, bł. Jan Paweł II. 
To tylko niektórzy z cieszących się chwałą nieba, którzy w relikwiach przybędą do naszej pa-
rafii. To będzie wyjątkowe czuwanie pn.”Świętych obcowanie”. Zapraszamy na nie wszyst-
kich w poniedziałek 31 października 2011 r. o godz. 18.00 do naszego kościoła. Czuwanie 
potrwa ok. 1h. Niech to wspólne świętowanie będzie wyjątkową modlitwą do Boga przez 
wstawiennictwo patronów naszej parafii. W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych spo-
tkajmy się razem by oddać cześć świętym i błogosławionym, pokontemplować eucharystycz-
nego Jezusa i zbudować wspólnotę wiary. 

 Intencja różańcowa na listopad 
 

ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja 
była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła. 
misyjna: Aby kontynent afrykański w Chrystusie odnalazł siły do realizacji 
sprawiedliwości i pojednania, zgodnie z postanowieniami II Synodu 
Biskupów Afryki. 

Ekstra… 
× 30.10 - Dzień 
Spódnicy 
× 31.10 - Świato-
wy Dzień Osz-
czędzania 

Zakonnie… 
Dominikanie - są zakonem, którego głównym celem i charyzmatem jest głoszenie słowa Bo-
żego. Założył go św. Dominik 22 grudnia 1216 r., w Polsce są od ok. 1220 r. W okresie śre-
dniowiecza dominikanie odnosili wielkie sukcesy zarówno na uniwersytetach największych 
miast ówczesnej Europy, jak i w działalności misyjnej na pograniczu chrześcijańskich państw. 
Wydali doktorów Kościoła – św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu i św. Katarzynę  
ze Sieny. U podłoża duchowości dominikanów leży pragnienie głoszenia słowa Bożego zwią-
zane z przeświadczeniem, iż celem wszelkiego apostolstwa i duszpasterstwa jest chwała 
Boga i zbawienie ludzi. Obecnie w Polsce dominikanie głoszą liczne rekolekcje, prowadzą 
duszpasterstwa akademickie i młodzieżowe, podejmują pracę w mediach, służą informacją  
i wsparciem duchowym dla ludzi dotkniętych problemem sekt. Polskim świętym zakonu był 
Jacek Odrowąż , błogosławionymi: Czesław, Sadok i 48 męczenników sandomierskich oraz 
Michał Czartoryski. Pełna nazwa: Zakon Braci Kaznodziejów (OP).                        /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek… - bł. Rupert Mayer (3 listopada) 
Ojciec Rupert 
Mayer urodził się 
w Stuttgardzie 23 
stycznia 1876 roku 
w rodzinie kupiec-
kiej. Po ukończe-
niu studiów we 
Fryburgu Szwaj-
carskim, Mona-
chium i Tybindze 
wstąpił do semina-
rium diecezjalnego 
w Rottenburgu, 
gdzie w 1899 roku 
został wyświęcony 
na kapłana. Rok 
później rozpoczął 
nowicjat w zakonie 
jezuitów. Jako je-
zuita zajmował się głównie kaznodziejstwem. W czasie I wojny światowej został kapelanem w 
szpitalu wojskowym. Opiekował się ludnością napływową, której w tym czasie było bardzo 
wiele. Pocieszał ludzi i podtrzymywał ich na duchu w trudnościach, przypominając, że w na-
śladowaniu Chrystusa można znaleźć rozwiązanie wszystkich problemów. Wiele spowiadał, 
głosił rekolekcje i konferencje o tematyce religijnej. Wszystkim przypominał, że chrześcijań-
stwo jest przede wszystkim religią miłości. Wielką popularnością cieszyły się jego kazania 
wygłaszane w jezuickim kościele św. Michała. Często powtarzał słowa modlitwy: Panie, jeśli 
Ty chcesz, na wszystko mam czas, teraz i w wieczności. Nie rozpamiętywał przeszłości i nie 
wybiegał zbytnio w przyszłość, prosił Boga o pomoc każdego dnia na nowo i dokładnie wy-
pełniał wszystkie swoje obowiązki. Stracił mowę podczas głoszonego przez siebie kazania na 
Mszy św. 1 listopada w 1945 roku, w uroczystość Wszystkich Świętych. W kilka godzin póź-
niej zmarł w szpitalu. Modlitwa: Boże mój, nie dopuszczaj, abym zapomniał o ostatniej go-
dzinie; udziel mi raczej łaski, abym zawsze śmierć miał przed oczyma i za przykładem świę-
tego Ruperta przez całe życie przygotowywał się na nią, a potem szczęśliwie umarł. Przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki 
wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Każdy boi się źle umrzeć, ale 
nie każdy boi się źle żyć.”   

/św. Augustyn/ 

Uśmiech… 
Matka woła syna: - Jasiu, Jasiu!!! Skaranie boskie z tym 
chłopakiem... Można go wołać i wołać... Co z niego wyro-
śnie? Ojciec znad gazety: - Pewnie kelner... 

Coś dla ducha… 
„Trudno jest żyć z taki, który zawsze ma rację” 

Tam, gdzie ludzie wspólnie żyją i gdzie znajdzie się ktoś jeden nieomylny, który zawsze ma 
rację, tam powstaje pod zewnętrznie odmiennymi pozorami, stan napięcia i konfliktów.  Z ta-
kim nieomylnym nie można rozsądnie rozmawiać. Wolno ci jedynie potakiwać, potwierdzać  
i uspokajające „Amen” wypowiadać, jeśli nie masz ochoty a nim się kłócić. Kto zawsze i we 
wszystkim chce mieć rację, ten ma wyraźnie ciągoty na dyktatora. A tak zwani nieomylni wca-
le nie są znów taką rzadkością, jakby się nam zdawało. Być może, że inni już dawno podob-
ne właściwości w tobie odkryli. Nie zapominaj, że inni ludzie są po prostu inni, że inaczej my-
ślą, inaczej odczuwają, i że oni też czasami mają rację.                                     /Phil Bosmans/ 

 


