
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 Poniedziałek 27.10  Dzień Powszedni  
1600 1) + Franciszka, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Józefa, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza 
Wiejasa 
         2) + Mariannę Kowalską  
1700 + Jana (r. śm), Helenę Sojów, Józefa i Wawrzyńca Stanków  
Wtorek 28.10 Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)  
700+ Tadeusza Frankiewicza  
1600 + Tadeusza Barana, Alfredę i Witolda Mirek 
1700 + Bolesława Kowalskiego z int. żony z dziećmi  
Środa 29.10 Dzień Powszedni  
1600 + Helenę Nowak (2 r. śm.) z int. męża z dziećmi  
1700 + Jana, Stanisława, Wiktorię, Katarzynę, Franciszka Rabiej z int. rodziny  
Czwartek 30.10 Dzień Powszedni  
1600  1) + Anielę, Władysława Wojdów, Stanisława Malickiego  
         2) + Antoninę Buras, Wiesława Burasa i Stanisława Lacha  
1700 + Franciszkę Kubicką (r. śm.)  
Piątek 31.10 Dzień Powszedni  
700 + Zdzisława Metrykę  
1600 1) + Annę (17 r. śm.), Stefana, Teresę, Mariana, Floriana Litwinów, Zofię Wojtynę, 
Stanisława Folusza, Mariannę Więcławską, Stefanię Łatosz 
2)  + Mariana, Janinę, Bolesława Szewczyk, Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich z 
int. rodziny.  
Sobota 01.11 Wszystkich Świętych (uroczystość)  
800 + Władysława, Helenę, Tadeusza, Eugeniusza Kruk, Danutę Stokowiec 
1000 + Łukasza, Anielę, Franciszka Stachurów, Mariannę, Władysława, Henryka, Helenę 
Nowaków z int. rodziny Stachurów  
1200 Msza Święta za parafię 
1600 O życie wieczne dla zmarłych kapłanów pracujących w parafii Brzeziny   
Niedziela 02.11 Wszystkich wiernych zmarłych (wsp. obowiązkowe)  
800 + Edwarda Władyszewskiego zm. z rodziny Cielątków i Kasperków   
1000 Msza Święta za parafie  
1200 + Tadeusza i Genowefę Januszków z int. córki z rodziną 
1600 + Franciszkę Szyszkę (r. śm.), Wincentego Szyszkę z int. córki  
 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Wierzymy we wspólnotę wszystkich 
wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, 
którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, 
którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, 

którzy cieszą się już szczęściem nieba 
 

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: «Nauczycielu, które przy-
kazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz 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». 
Komentarz… 
A gdybyś nagle stracił wszystko, co masz, wszystko, coś dotąd z takim trudem zaro-
bił, nazbierał, uciułał, zagarniał, ulokował, odłożył, zabezpieczył. A gdybyś nagle to 
wszystko stracił. Czy jedyną obroną, ratunkiem, pocieszeniem byłaby pewność,  
a przynajmniej cicha nadzieja, że jeszcze potrafisz te straty odrobić, że jeszcze je-
steś dostatecznie silny, przebiegły, sprytny, zapobiegliwy, a teraz – doświadczony,  
i potrafisz dojść do tego, co utraciłeś, a nawet przewyższyć to, co posiadałeś.   

/ks. M. Maliński/ 
 
 

 † W ostatnim czasie z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Zygmunta Więcka z Kowali, który 
odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 30.10 -  Dzień Spódnicy, Dzień Kobiecości 
× 31.10 -  Światowy Dzień Oszczędzania  



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii przeżywaliśmy Dzień Seminaryjny. Parafię odwiedzili 
alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – diakon Piotr Orlikowski i kleryk 
Marcin Makiej. Swoją posługą i wygłoszonym słowem dawali świadectwo swojego powołania 
i przypominali, że każdy z nas powołany jest do świętości. Była to też okazja do materialnego 
wsparcia WSD – dzięki ofiarności parafian udało zebrać się 3250 zł. Bóg zapłać! 
▪ Podczas ostatniej niedzieli na potrzeby statystyczne w naszej parafii zostało przeprowa-
dzone tradycyjne liczenie wiernych. W niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 353 mężczyzn  
i 615 kobiet. Z kolei do Komunii św. przystąpiło 151 mężczyzn i 280 kobiet.  
▪ W środę 22 października pierwszy raz obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Pawła II. Po 
każdej mszy świętej odbyło się ucałowanie Jego relikwii znajdujących się w brzezińskim ko-
ściele. Tego dnia także zostało w naszej parafii powołane Parafialne Centrum Światowych 
Dni Młodzieży. W jego skład wchodzą Tomasz Korban, Szymon Kruk, Aleksandra Kuc oraz 
Piotr Młynarczyk. Celem centrum będzie przygotowanie parafii do Światowych Dni Młodzie-
ży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku (poprzez modlitwę, formację, spotkania, inicja-
tywy). Pierwszym etapem ŚDM będzie etap diecezjalny, podczas którego kilka tysięcy mło-
dych z całego świata przyjedzie na tydzień do naszej diecezji. W tym czasie będą mieszkać  
u rodzin m.in. naszej parafii. Św. Janie Pawle II czuwaj nad tym dziełem. 
▪ Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace porządkowe na naszym cmentarzu 
parafialnym. 
▪ W dniach 31 października - 2 listopada 2014 r. przeżywać będziemy Triduum Odpustowym 
„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 Obcowanie” po-
łączone z procesją wokół kościoła. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym wyjątkowym 
nabożeństwie i przyniesienie ze sobą lampionu. W sobotę (01.11) z okazji Uroczystości 
Wszystkich Świętych zapraszamy do udziału w Mszach św. odpustowych o godz. 8.00, 
10.00, 12.00, 16.00. O godz. 20.00 odmówiony zostanie różaniec na cmentarzu parafialnym 
(spotykamy się w kościele). W niedzielę (02.11) - w Dzień Zaduszny Msze św. również  
o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Tego dnia podczas uroczystej Sumy o godz. 12.00 do 
brzezińskiej świątyni zostaną wprowadzone relikwie św. Charbela Makhlouf, libańskiego pu-
stelnika - duchownego maronickiego, mnicha, świętego Kościoła katolickiego. Charbel Makh-
louf żył ponad 100 lat temu. Tysiące ludzi na całym świecie za jego wstawiennictwem odzy-
skało zdrowie. Świadectwa cudów napływają wciąż każdego dnia do klasztoru maronitów  
w Annaya, w którym mieszkał. Święty Charbelu módl się za nami! 
▪ W dniach 31 października, 1 i 2 listopada 2014 roku odbędzie się VI Kwesta na rzecz od-
nowy cmentarza w Brzezinach. W ramach akcji przewidziano zbiórkę pieniędzy do puszek, 
sprzedaż zniczy-cegiełek oraz mini wystawę. Organizatorami kwesty są: Schola Parafialna 
im. św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Zebrane pienią-
dze zostaną w całości przeznaczone na prace renowacyjne przy nagrobkach na brzezińskim 
cmentarzu. Zachęcamy do wsparcia kolejnej kwesty. Dzięki nam wszystkim zostanie zacho-
wana pamięć o osobach, które już od nas odeszły. 

YOUCAT… 
Co Bóg objawia o sobie samym, kiedy posyła do nas 
swojego Syna? Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie 
całą głębię swojej miłosiernej miłości. Przez Jezusa 
Chrystusa niewidzialny Bóg staje się widzialny. Staje się 
człowiekiem jak my. To pokazuje nam, jak daleko sięga 
Boża miłość: niesie cały nasz ciężar. Jest na wszystkich 
naszych drogach. Jest w naszym opuszczeniu, naszych 
cierpieniach, naszym strachu przed śmiercią. 

Intencje różańcowe na listopad 
Ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć 
się na osobiste spotkanie i dialog 
ze wszystkimi, również z tymi, 
którzy mają inne niż my przeko-
nania. Misyjna: Aby Pasterze Ko-
ścioła, głęboko miłując swoje 
owce, mogli towarzyszyć im  
w drodze i podtrzymywać ich na-
dzieję. 

Boży człowiek…  -  św. Wolfgang (31 października) 
Wolfgang urodził się ok. roku 924 w Wittembergii. W roku 956 bi-
skupem Trewiru został Henryk z Bambergu. Ten zaprosił do sie-
bie Wolfganga, by poprowadził szkołę katedralną. Powierzył mu 
równocześnie opiekę nad klerykami. W czasie podróży z cesa-
rzem Ottonem I zmarł arcybiskup Henryk (964). Zdołał jednak 
przed śmiercią polecić cesarzowi jako swojego następcę właśnie 
Wolfganga. Cesarz najpierw uczynił go swoim kanclerzem po św. 
Brunonie I Wielkim. Wolfgang opuścił jednak nagle zamek  
i wstąpił do benedyktynów w Einsiedeln. W Einsiedeln Wolfgang 
zawarł przyjaźń ze św. Ulrykiem, biskupem Augsburga, który 
często bywał w klasztorze. On też udzielił Wolfgangowi święceń 
kapłańskich. Zaraz na początku swoich rządów Wolfgang posta-
wił sobie dwa cele: reformę klasztorów, które znajdowały się  
w jego diecezji, oraz ustanowienie biskupstwa w Pradze. Wol-
fgangowi udało się spełnić także i drugi cel życia. Mimo wielu 
trudności przekonał cesarza Ottona I, aby zgodził się na ustano-
wienie biskupstwa w Pradze. Niezmordowanie głosił Słowo Boże. 

Chciał, by możliwie we wszystkich miastach były szkoły parafialne. Zmarł w drodze do Sal-
zburga, w Pupping, w pobliżu Linzu, w wieku 70 lat, kiedy odprawiał Mszę świętą, 31 paź-
dziernika 994 roku. Modlitwa. Panie w Trójcy Jedyny prosimy Cię za wstawiennictwem  
św. Wolfganga o łaskę miłości miłosiernej i siły do głoszenia Ewangelii. Amen 
Zamyśl się… 
„Nawet najdalszą podróż 
rozpoczyna pierwszy 
krok”                     /Laozi/ 

Uśmiech… 
 - Co zrobił Kain ze swoim bratem Ablem? - pyta katechetka.   
- Zdradził go - mówi Stefan. - Źle. Ty powiedz, Piotrze. - Zabił 
go. - Zuch! - stwierdza z zadowoleniem katechetka. 

Tu es Petrus… 
88. Św. Grzegorz II (19.VII.715-11.II.731) 
Urodzony około 669 w Rzymie, za Sergiusza I zatrudniony jako bibliotekarz, papieżem 
został 19 maja 715. Zlecił Bonifacemu zadanie chrystianizacji Germanów (719) i kon-
sekrował go na biskupa w roku 722. Wschodniorzymski cesarz rozpisał w tym czasie 
uciążliwy podatek, przeciwko czemu wystąpili rzymianie, zwłaszcza iż cesarz nie za-
pewniał miastu obrony. Ok. r. 726/730 wydał list do cesarza Leona III w sprawie kultu 
obrazów. Wysyłając Bonifacego do Germanów zwolnił go papież z przysięgi, którą bi-
skupi italscy zobowiązani byli składać podczas konsekracji swemu metropolicie; w ten 
sposób podkreślony został związek Kościoła niemieckiego z Rzymem. Jednocześnie 
wręczył Grzegorz Bonifacemu list żelazny do władcy Franków Karola Młota, w którym 
podkreślono dobry stosunek Rzymu do Germanów. Grzegorz II Był jednym z najwybit-
niejszych papieży VIII stulecia. 
Coś dla ducha… 

„O zastępczym chodzeniu do kościoła” 
Że mąż na ogół odstaje z pobożnością od żony, dowodzi ten przypadek: pewien małżonek 
miał zwyczaj co niedziela wypychać swą żonę do kościoła z prośbą: Idź na Mszę świętą  
i pomódl się za nas dwoje. Potem chwalił się wobec przyjaciół: - Ja nie muszę chodzić do ko-
ścioła, bo moja żona robi to za nas dwoje. Pewnej nocy śniło mu się, że razem ze swoją żoną 
czekał w kolejce przed rajską bramą. Wtem drzwi powoli się otworzyły i usłyszały jakiś głos 
mówiący do jego żony: - Wchodź, proszę, za was dwoje! Kobieta przeszła i drzwi natychmiast 
się zatrzasnęły. Mężczyźnie zrobiło się tak głupio, że się zaraz obudził. W najbliższą niedzie-
lę, ku zdumieniu żony, oświadczył jej: - Dzisiaj kochanie, idę do kościoła razem z tobą. 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 


