
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    22.09 Dzień Powszedni 22.09 Dzień Powszedni 22.09 Dzień Powszedni 22.09 Dzień Powszedni     
1800 + Władysława i Mariannę Wierzbickich z int.syn  
1830  O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodz. Szałasów, Machulskich i Metryków 
Wtorek 23.09 Ś23.09 Ś23.09 Ś23.09 Św. o. Pio z Pietrelcinyw. o. Pio z Pietrelcinyw. o. Pio z Pietrelcinyw. o. Pio z Pietrelciny    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1800 +  Stanisława Kruka (r. śm.) Janinę Kruk, Jerzego Domagałę, Wiktora Rabieja z int. 
Elżbiety Domagała  
1830 + Mirosława Kozłowskiego  
Środa 24.09 24.09 24.09 24.09 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1800  + Stanisławę Prędota i Irenę Rydz z int. sąsiadów  
1830 + Mieczysława Chmurę, Adama Frankowicza, Franciszka i Antoninę Stanek  
Czwartek    25.09 25.09 25.09 25.09 BBBBł. Włał. Włał. Włał. Władysława z Gielniowa, prezbiteradysława z Gielniowa, prezbiteradysława z Gielniowa, prezbiteradysława z Gielniowa, prezbitera    (wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)    
1800  W int. osób nadużywających alkoholu  
1830 + Henryka Kowalskiego, Edwarda Malickiego z int. rodz. Kozaków     
Piątek 26.09 26.09 26.09 26.09 Św. Kosmy i DamianaŚw. Kosmy i DamianaŚw. Kosmy i DamianaŚw. Kosmy i Damiana, męczenników (wsp. dowolne) , męczenników (wsp. dowolne) , męczenników (wsp. dowolne) , męczenników (wsp. dowolne)     
1800  1) + Zdzisława Stępnia (23 r. śm.) i Andrzeja Nawrota  
         2) Władysława (20 r. śm.) i Mariannę Kutę i Józefa Plewę 
1830 w 18 r. ur. Patrycji Wojcieszyńskiej z int. rodziców i brata  
Sobota 27.09 27.09 27.09 27.09 św. Wincentego św. Wincentego św. Wincentego św. Wincentego à Paà Paà Paà Paulo, prezbiteraulo, prezbiteraulo, prezbiteraulo, prezbitera    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1800  1) + Jana, Marka, Andrzeja, Dawida Szczepanków, Jarosława Dykiel zm. z rodziny 
Dudzików i Szczepanków  
           2) W 50 r. ślubu Władysławy i Stanisława Frankowiczów oraz Edyty i Bogusława 
Frankowiczów w 17 r. ślubu z int. rodziny  
1830 + Genowefę Dereń z int. męża Edwarda i córki z rodziną  
Niedziela  28.09 28.09 28.09 28.09 XXVI Niedziela Zwykła XXVI Niedziela Zwykła XXVI Niedziela Zwykła XXVI Niedziela Zwykła     
800 + Edwarda Nowaka, Władysława Nowaka z int. rodziny 
1000  + Magdalenę Kowalską, Jana Kowalskiego, Józefa, Marię Woźniaków z int. córki  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów i Piotra Pobochę z int. ro-
dziny   
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XXV Niedziela Zwykła 
21 września 2014 r.  

Nr 43 (304) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 55, 6-9   /    Flp 1, 20c-24. 27a 
Ewangelia:  Mt 20, 1-16a 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypo-
wieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił 
się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich 
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku bezczyn-
nie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winni-
cy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. 
Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej  
i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stoją-
cych i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt 
nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”.  
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winni-
cy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wy-
płać im należność, począwszy od ostatnich aż 
do pierwszych!”. Przyszli najęci około jedena-
stej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 
szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci 
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 
ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spie-

koty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara 
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo 
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że 
ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 

Komentarz… 
Nie zatrzymuj się nad swoim niepowodzeniem. Nie roztkliwiaj się nad sobą. Nie 
współczuj. Bo wtedy łatwo przypomnisz sobie, że miałeś smutne dzieciństwo i niecie-
kawą młodość. Odnajdziesz bez trudu w swoim życiu pasmo cierpień. Rozżalisz się, 
że jesteś taki biedny. Każda kolejna porażka będzie pogłębiała ten stan. Uratować 
się możesz tylko wtedy, gdy potrafisz się oderwać od siebie i dostrzec chociażby jed-
nego człowieka. Wtedy przekonasz się, że on też cierpi. Wtedy zobaczysz, że cierpią 
wszyscy ludzie, nie tylko ty.                                                               /ks. M. Maliński/ 

 

Panie rozpal w nas Miłości Twej żar 
 

Czy wiesz, że… 
W nocy z 25 na 26 września 1953 roku został aresztowany po raz pierwszy Prymas Pol-
ski kard. Stefan Wyszyński. Kapłan został umieszczony przez komunistyczne władze  
w Rywałdzie na Kujawach„ Prymas Tysiąclecia przebywał w kilku miejscach podczas 
swojego odosobnienia: Stoczku Warmińskim, Prudniku, Komańczy. Wyszedł na wolność 
dopiero w X 1956 roku. Proces beatyfikacyjny Niezłomnego Prymasa trwa. 
 

† W ostatnim czasie z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Mariana Krzyszkowskiego z Ko-
wali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 13 września 2014 roku w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie odbył się XIV Diecezjalny 
Dzień Ministranta. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”, 
które wpisuje się w aktualny rok duszpasterski. Patronem tegorocznego wydarzenia był św. 
Jan Paweł II. Na tym spotkaniu nie zabrakło również ministrantów i lektorów z parafii Brzezi-
ny. 8-osobowa grupa młodych wraz z opiekunem, ks. Waldemarem Wrześniem wyruszyła 
wraz ze wspólnotą ministrancką z naszego dekanatu przed godz. 9.00. Podczas zapisów 
każdy uczestnik otrzymał coś na ząb, pamiątkową smycz, kieszonkowe Pismo Święte oraz 
numer miesięcznika „KnC”.  Po przygotowaniu liturgicznym, konferencję formacyjną wygłosił 
ks. Grzegorz Stachura, związany z naszą parafią. Centralnym punktem dnia była Eucharystia 
pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Ryczana. W homilii, pasterz diecezji podkreślił jak 
ważna jest posługa ministranta, która wprowadza w niezwykłą bliskość z Jezusem Chrystu-
sem w Eucharystii. Przypomniał, że służba ołtarza jest zaszczytem i przywilejem, który nale-
ży cenić. – „Jesteście sługami ołtarza (…). Posługę tą należy pełnić nie jako przymus, ale ja-
ko okazję do wzrastania w przyjaźni i osobistej relacji z Jezusem”. Ksiądz biskup uświada-
miał też, że Liturgiczna Służba Ołtarza, pomimo tego, że nie jest żadną organizacją czy sto-
warzyszeniem, to wielu chłopców należy do klubów sportowych, ministranci rozwijają też inne 
zainteresowania, świadcząc w swoich środowiskach o Chrystusie. Po wspólnej modlitwie od-
było się rozdanie nagród w ramach Piłkarskiej Ligii Ministranckiej. Dobrą rozrywkę zapewnił 
występ kabaretu „Chrząszczczyświerszcz”. Ministranci z parafii Brzeziny mieli także okazję 
spotkać się z o. Jakubem Zawadzkim, naszym „krajanem”.                                                /TK/ 
▪ Na początku ubiegłego tygodnia przeżywaliśmy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. 
Przez kolejne dni w eucharystii z kazaniem uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej  
i z poszczególnych klas gimnazjalnych. Zakończeniem świętowania był czwartek, kiedy przy-
padało wspomnienie liturgiczne patrona młodzieży i dzieci. Tego dnia obok ołtarza stanęła fi-
gura św. Stanisława Kostki.  
▪ Dziś po mszach świętych odbywa się w naszej parafii zbiórka pieniędzy na Radio Maryja  
i Telewizję TRWAM. 
▪ Wójt Gminy Morawica oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola mają zaszczyt za-
prosić na promocję zbioru utworów ludowych Cecylii Korban „Piszę, innym przekazuję”, które 
odbędzie się 21 września 2014 roku o godz. 16.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mo-
rawicy. Gośćmi specjalnymi będą aktorzy Teresa Lipowska i Tomasz Gęsikowski. 
▪ Zapraszamy przedsiębiorców, pracodawców oraz chcących zgłębiać zagadnienia nauki 
społecznej Kościoła – na Mszę św. i spotkanie inaugurujące działalność Duszpasterstwa 
Przedsiębiorców i Pracodawców Diecezji Kieleckiej. Odbędzie się ono w środę, 24 września 
2014 r. o godz. 18.30 w Kościele Akademickim św. Jana Pawła II przy ul. Wesołej 54 w Kiel-
cach. 
▪ W dniach 27-28 IX odbędzie się 30. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Za-
chęcamy do uczestnictwa 
▪ 27.09.2014 r., w sobotę odbędzie się XV edycja Rajdu Pielgrzymkowego na Święty Krzyż. 

Z życia wsi… 
Ognisko integracyjne mieszkańców Brzezin i Podwola, które odbyło się 13 września 2014 ro-
ku okazało się ogromnym sukcesem. Inicjatorzy akcji, czyli Radny Gminy Morawica Damian 
Woźniak, oraz sołtys wsi Brzeziny Robert Młynarczyk, stanęli na wysokości zadania zapew-
niając atrakcje i sąsiedzką atmosferę. Mieszkańcy z chęcią włączyli się do akcji, o czym 
świadczyły stoły zapełnione poczęstunkiem przygotowanym przez ich samych, które tętniły 
życiem do późnych godzin wieczornych. Na spotkanie przybyło wiele rodzin z dziećmi, młode 
pary oraz osoby samotne. W sumie około 80 mieszkańców. Każdy znalazł coś dla siebie: 
najmłodsi byli zachwyceni prezentacją nowego wozu strażackiego, młodzież szalała na par-
kiecie, natomiast starsi mieli doskonałą okazję do rozmów na tematy dotyczące naszej miej-
scowości.                                                                                                        /Piotr Młynarczyk/ 

Boży człowiek…  -  bł. Herman Kaleka (24 września) 
Herman urodził się 18 lipca 1013 roku jako syn 
Wolfrada II, hrabiego w Altshausen. Urodził się 
ułomny, sparaliżowany, tak że z trudem tylko mógł 
się poruszać. Dlatego otrzymał przydomek Kaleka 
(Contractus, der Lehme). Rodzice oddali syna do 
opactwa benedyktyńskiego w Reichenau. Mnisi 
przyjęli kalekę ze względu na zasługi, jakie hrabia 
położył dla opactwa. Tu dopiero okazało się, jak 
nader hojnie Opatrzność zrekompensowała  
u Hermana kalectwo fizyczne dobrami duchowymi. 
Nie mogąc oddawać się pracy fizycznej ani nawet 
swobodnie się poruszać, Herman chłonął wiedzę  
z bogatej biblioteki zakonnej. Dość szybko tak 
bardzo się wyspecjalizował, że stał się jedną  
z najbardziej wykształconych osób w swoich cza-
sach. Zostawił także po sobie wiele dzieł. Najsłyn-

niejsze z nich to Chronicon, czyli przegląd ważniejszych wydarzeń od początków ery chrze-
ścijańskiej do roku 1054. Jego Kronika zdradza duży talent historyka. Jest napisana jasno, 
zwięźle, obiektywnie i chronologicznie. Kronikę kontynuował jego uczeń, Bertold z Reiche-
nau. Herman zajmował się także naukami ścisłymi: matematyką, geometrią i astronomią. Za-
słynął jako znawca na polu muzyki. Napisał oryginalną, pionierską pracę De musica. Był tak-
że utalentowanym kompozytorem. Ułożył wiele antyfon, sekwencji i hymnów. Wśród nich do 
dziś śpiewane Salve Regina, Alma Redemptoris i Veni Sancte Spiritus. Nadto pisał utwory 
ascetyczne, ułożył Martyrologium, oparte na innych, a nawet sporządzał instrumenty mu-
zyczne. Zmarł 24 września w 1054 roku w 41. roku życia. Oddawany mu od samych począt-
ków kult zatwierdził urzędowo papież Pius IX w roku 1863. Modlitwa. Panie Boże przez 
wstawiennictwo bł. Hermana prosimy Cię, byśmy doceniali to co niewidoczne dla oczu.  

Zamyśl się… 
„największe cierpienie w życiu powodują zgniecione płatki 
róż, a nie kolce.”                             /Jack Higgins/ 

YOUCAT… 
Dlaczego szukamy Boga? 
Bóg zaszczepił w naszym 
sercu pragnienie szukania 
Go i znajdowania. Św. Au-
gustyn powiedział: „Stworzy-
łeś nas dla siebie i niespo-
kojne jest serce nasze, do-
póki nie spocznie w Tobie”. 
To pragnienie Boga nazy-
wamy religią.       /YOUCAT 
– Katechizm dla młodych/ 

Uśmiech… 
Jaś wita babcię która przyjechała w odwiedziny: - Dzień do-
bry babciu!! ale tata się ucieszy...!!! - A to dlaczego kochanie 
?? - Bo przed chwilą powiedział że tylko ciebie do szczęścia 
nam brakuje! 

Ekstra… 
× 21.09 -  Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 
× 26.09 - Ogólnopolski Dzień Aptekarza 

Coś dla ducha… 
„O trzech grzesznikach” 

Pewnego dnia biskup na wizytacji w przypływie religijnych uczuć ukląkł przed ołtarzem, za-
czął walić się w piersi, aż huczało, i wołał biblijnie: - Zmiłuj się nade mną, bom ja grzesznik 
wielki. Proboszcz, zainspirowany tym przykładem pokory zwierzchnika, ukląkł obok biskupa  
i modlił się tak samo: - Zmiłuj się nade mną, bom ja grzesznik wielki. Kościelny, widząc tych 
dwóch na kolanach, tak się wzruszył, że ukląkł, gdzie stał, wołając na cały głos: - Zmiłuj się 
nade mną, bom ja grzesznik wielki. Wówczas biskup szturchnął księdza, wskazał na kościel-
nego i z uśmiechem zauważył: - Popatrz na tego, on też chce być grzesznikiem.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


