
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.10 Św. Jana Kantego (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Władysława Tetelewskiego, Anielę i Franciszka Barana i zm. z  rodziny Baranów, 
Baryckich i Marię Dąbek 
1700 1) O podjęcie właściwej decyzji w nadchodzących wyborach  
        2) + Stanisława Praszkiewicza i Janinę Praszkiewicz z int. syna  
Wtorek 21.10 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa (wsp obowiązkowe)  
1600 1) + Józefa, Roberta, Annę, Stanisława Krawczyków, Jana, Genowefę Korbę z int. 
Krawczykowej   
        2) W 25 r. ślubu Anny i Sławomira Wójcików 
1700 + Tadeusza, Stefanię, Wincentego Kruk 
Środa 22.10 Św. Jana Pawła II, papieża. (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza Wiejasów z int. rodziny  
1700 + Stefana Gubałę (5 r. śm.) Janinę, Józefę Gubałów i Edwarda Śmietanę 
Czwartek 23.10 Dzień Powszedni  
1600  1) + Stanisława Jędrochę (9 r. śm.) z int żony z dziećmi  
         2) + Franciszkę Kubicką (r. śm.) i zm. z rodziny Pietszczyków i Kubickich   
1700 O Boże bł. w 45 r. ślubu Kazimiery i Mariana  
Piątek 24.10 Dzień Powszedni  
700 + Mariannę Stachurę (r. śm.) z int. córki 
1600 + Józefa Wieczorka (21 r. śm.), Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, 
Krzysztofa Krąż z int. rodziny  
1700 + Sebastiana i Karola Tetelewskich 
Sobota 25.10 Dzień Powszedni  
1500 Dziękczynna za Krzysia i Pawełka z prośbą o zdrowie i Boże bł.  
1600 1) Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Najświętszej w 60 r. ślubu Janiny  
i Edwarda prosząc o dalsze bł. w życiu z int. dzieci  
         2) W 40 r. ślubu Jadwigi i Andrzeja Rabiej z int. rodziców  
1700 W 50 r. ślubu Tadeusza i Wandy Metryka dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o Bo-
że bł.  
Niedziela 26.10 XXX Niedziela Zwykła  
800 + Kazimierza Bałę, Józefa i Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego i zm. z ro-
dziny Ślusarczyków  
1000  + Henryka Kmiecika z int. dzieci  
1200 + Kazimierza Mazura (9 r. śm.) z int. córek z rodzinami  
1600 Msza Święta za parafie  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Iz 45, 1. 4-6   
                  1 Tes 1, 1-5b 
Ewangelia:  Mt 22, 15-21 
Wtedy faryzeusze odeszli i na-
radzali się, jak by podchwycić 
Go w mowie. Posłali więc do 
Niego swych uczniów razem ze 
zwolennikami Heroda, aby Mu 
powiedzieli: «Nauczycielu, wie-
my, że jesteś prawdomówny  
i drogi Bożej w prawdzie nau-
czasz. Na nikim Ci też nie zale-
ży, bo nie oglądasz się na osobę 
ludzką. Powiedz nam więc, jak 
Ci się zdaje? Czy wolno płacić 
podatek Cezarowi, czy nie?» 
Jezus przejrzał ich przewrotność 
i rzekł: «Czemu Mnie wystawia-
cie na próbę, obłudnicy? Pokaż-
cie Mi monetę podatkową!» 

Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: 
«Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga». 
Komentarz… 
Wiemy, że jesteś miłością, ale nam łatwiej nieść Tobie kwiaty i świece, modlitwy  
i pieśni. Więc gdy patrzymy w Ciebie narodzonego, prosimy: daj nam łaskę, byśmy 
zrozumieli, że być z Tobą to znaczy przebaczać, pracować, być dobrym – to znaczy: 
kochać.                                                                                              /ks. M. Maliński/ 
 

Błogosławiony Pawle VI módl się za nami 
 
Kiedy wybrano Jana Chrzciciela Montini na Papieża, Jego rodzony brat omal nie do-
stał drugiego zawału. Następcą Piotra został ten, który msze prymicyjną odprawiał  
w ornacie uszytym ze ślubnej sukni matki. Nowy papież odmówił nie tylko korony, ale 
także swój papieski samochód podarował Matce Teresie z Kalkuty. Wznowił przerwa-
ny Sobór, zabrał głos w ONZ. Kazał przetłumaczyć liturgię na języki świata. To pa-
pież, który jako pierwszy wyjechał zagranicę, pierwszy, który wsiadł do helikoptera. 
Zbierał dzieła sztuki i lubił szybką jazdę rowerem. A kiedy umierał, w godzinie jego 
śmierci zadzwonił budzik… Dziś Paweł VI zostanie ogłoszony błogosławionym. Za je-
go wstawiennictwem zdarzył się cud. Papież uratował nienarodzone dziecko, zgodnie 
ze swoją encykliką Humanae Vitae. 
 

† W ostatnim czasie z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Stanisławę Kubicką z Kowali, 
która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ 11 października 2014 r. w sobotę, dzień poświęcony Matce Bożej, 5-osobowa delegacja pa-
rafii Brzeziny na czele z ks. proboszczem Józefem Knapem udała się do miejsc, gdzie 
szczególną cześć odbiera Niepokalana. Głównym celem pielgrzymki było Sanktuarium Matki 
Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie. Swój Dom Generalny ma tam Zgromadzenie Sióstr Nie-
pokalanek. Nasi parafianie otrzymali od siostry Janiny Martynuskiej relikwie I stopnia bł. Mar-
celiny Darowskiej. W podziękowaniu za ten piękny dar ks. proboszcz odprawił przed cudow-
ną figurą Matki Bożej mszę świętą w intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.  
Do grona patronów parafii dołączyły także dwie męczenniczki z tego zgromadzenia: bł.  
s. Ewa Noiszewska i bł. Marta Wołowska. Parafia Brzeziny otrzymała ich relikwie II stopnia 
(ciała sióstr znajdują się w zbiorowej mogile). Kolejnym punktem wyjazdu był Niepokalanów, 
gdzie pielgrzymi nawiedzili sanktuarium, zwiedzili teren klasztoru i odwiedzili s. Klarę pocho-
dzącą z Brzezin. W drodze powrotnej przewidziano jeszcze jedno miejsce - Sanktuarium bł. 
Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Po modlitwie przy relikwiach błogosła-
wionego pielgrzymi spotkali kolejną siostrę pochodzącą z parafii Brzeziny - s. Annę Józefę 
Pietszczyk. Jak się okazało jest ona od ponad 70 lat w niehabitowym zakonie Córek Maryi 
Niepokalanej założonym przez bł. Honorata. Teraz siostra ma 96 lat i jest żywmy przykładem 
radosnego przeżywania wiary. Bóg wyjątkowo obdarzył ją nie tylko długowiecznością, ale 
zdrowiem, siłami i szczęściem. Do zakonu wstąpiła w 1938 roku i przez ten czas pracowała 
wielu różnych placówkach. Po serdecznej gościnie u sióstr Córek Maryi Niepokalanej i wyjąt-
kowym spotkaniu brzezińscy pielgrzymi wrócili do domu. Bł. Marcelino, Bł. Ewo, Bł. Marto - 
módlcie się za nami! 
▪ W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Dzień Papieski. Z tej okazji odbyła się zbiórka na biedną 
uzdolnioną młodzież. Dzięki hojności parafian udało się zebrać 900 zł. 
▪ Dziś przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej Dzień Seminaryjny. Odbywa się także li-
czenie wiernych. 
▪ Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się wczoraj w porządki na naszym cmentarzu. 
Zapraszamy do pomocy także za tydzień w sobotę od godz. 9.00 
▪ W środę 22 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Zapraszamy 
do uczestnictwa tego dnia w eucharystii podczas, której odbędzie się ucałowanie relikwii tego 
wielkiego papieża znajdujących się w naszej świątyni. 
▪ W dniach 31 października - 2 listopada 2014 r. nasza parafia będzie przeżywać Triduum 
Odpustowe „Powołani do świętości”. W piątek (31.10) o godz. 18.00 odbędzie się już po raz 
czwarty czuwanie modlitewne z relikwiami świętych i błogosławionych pn. „Świętych Obco-
wanie” połączone z procesją wokół kościoła. W sobotę (01.11) z okazji Uroczystości Wszyst-
kich Świętych zapraszamy do udziału w Mszach św. odpustowych. O godz. 20.00 odmówio-
ny zostanie różaniec na cmentarzu parafialnym. W niedzielę (02.11) - Dzień Zaduszny. Tego 
dnia podczas uroczystej Sumy o godz. 12.00 do brzezińskiej świątyni zostaną wprowadzone 
relikwie św. Charbela Makhlouf, libańskiego pustelnika. Przygotowaniem do tej uroczystości 
będzie 9 dniowa nowenna, którą rozpoczniemy w piątek 24 października. 

Nowy Biskup Kielecki 
W dniu 11 października 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Jana 
Piotrowskiego, dotychczasowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, nowym bi-
skupem Diecezji Kieleckiej. Biskup dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 
stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. 14 grudnia 
2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego biskupem pomocni-
czym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w kate-
drze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Jako dewizę biskupią przyjął sło-
wa „In caritate Evangelium praedicare” – „W miłości głosić Ewangelię”. Otoczmy modlitwą 
Księdza Biskupa Nominata, polecając Jego pasterską posługę w Kościele Kieleckim.  

/za: diecezja.kielce.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Irena (20 października) 
Irena Portugalska, (zm. 653), portugalska święta Kościoła kato-
lickiego, czczona w dawnym rzymskim mieście Scallabis Ca-
strum, które od niej przybrało obecną nazwę Santarém (wcze-
śniej: Sancta Irena, Irenopolis). Jej wspomnienie liturgiczne ob-
chodzone jest 20 października za Martyrologium Rzymskim 
(1938). Według legendy z XV wieku, Irena była mniszką, o nie-
zwykłej urodzie, w klasztorze Nabentia (dzis. Tomar). Zginąć 
miała z rąk zamachowca nasłanego przez odrzuconego kandy-
data do jej ręki. Jej ciało zostało wrzucone do Nabanis, dopływu 
Tagu i miało dopłynąć do Scallabis, gdzie spoczęło na dnie rze-
ki. Modlitwa. Święta Ireno bądź przed tronem Boga wszech-
mogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grze-
chów, w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym 
nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata  
i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałaś. 

Czy wiesz że… 
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko nie był jedynym kapłanem za-
mordowanym przez komunistyczną bezpiekę. O skuteczności jej 
działania świadczy fakt, że w czasie obrad Okrągłego Stołu życie 
straciło  w niewyjaśnionych okolicznościach trzech kapłanów: Stefan 
Niedzielak, Stanisław Suchowolec, Sylwester Zych. Wszyscy byli 
związani z opozycją antykomunistyczną, a badania potwierdzają, że 
do ich śmierci przyczyniła się Służba Bezpieczeństwa. Podczas Ob-
rad Okrągłego Stołu, jeden z członków opozycji, Władysław Siła-
Nowicki poprosił o uczczenie pamięci księży. Fragment transmisji te-
lewizyjnej TVP z tego momentu, pokazywany w ówczesnym czasie, 
został ocenzurowany, a nagranie przetrwała dzięki drugiej kamerze, 
należącej do „Solidarności”.  

YOUCAT… 
Dlaczego Bóg mu-
siał się ukazać, że-
byśmy widzieli, jaki 
jest? 
Posługując się rozu-
mem, człowiek może 
poznać, że Bóg ist-
nieje, ale nie jaki Bóg 
jest naprawdę. Po-
nieważ jednak Bóg 
zapragnął być pozna-
ny, objawił się.  

Zamyśl się… 
„Szczęśliwy jest człowiek, który po-
siada to, czego chce, a nie chce nic 
złego.” /Św. Augustyn/ 

Tu es Petrus… 
87. Konstantyn I (25.III.708-9.IV.715) 
Cesarz Justynian II zmusił go do złożenia wizyty w Bi-
zancjum. Dla zachowania pokoju papież zamierzał 
uznać dekrety cesarza, według których biskup Rzymu 
był jedynie „patriarchą Zachodu”. Nowy cesarz chciał 
zmusić papieża do uznania monoteletyzmu i do wypar-
cia się uchwał Soboru Konstantynopolitańskiego (681). 
Ponieważ papież się wzbraniał, miał być aresztowany, 
jednak uratował go lud rzymski, wysłannika Rzymu 
wschodniego zaś po krwawych starciach przepędzono 
z miasta. Tę walkę zakończyła śmierć cesarza, a jego 
następca powrócił do prawowitej wiary. Papież mógł 
zakończyć pontyfikat w spokoju. 

Uśmiech… 
Na lekcji przyrody nauczycielka 
pyta: - Jasiu, co powiesz o ja-
skółkach? - To bardzo mądre 
ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpo-
czyna się rok szkolny! 
Ekstra… 
× 22.10 - Dzień Dziewczyny 
× 24.10 - Dzień Kundelka 
Coś dla ducha… 

„O spaleniu synagogi” 
Pewnego dnia banda rozjuszonych wyrostków podpaliła synagogę. Miejscowy rabin – opo-
wiadają – pozostał jednak dalej w domu, zatopiony w swoich medytacjach. – Bo jeżeli jest 
sprawiedliwość Boża – tłumaczył ów mądry i czcigodny mąż – to przestępców dosięgnie od-
powiednia kara, a synagoga zostanie odbudowana. Jeżeli zaś nie ma Bożej sprawiedliwości 
– to po co nam synagoga?                                                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


