
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 03.11 Dzień Powszedni  
700 + Władysławę Wojtyś z int. syna z rodziną  
1600 + Tomasza Kubickiego, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszew-
skiego z int. rodziny  
1630 Do SPJ i MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18 r. ur. Syl-
wii Kubickiej z int. rodziców, brata i dziadków   
Wtorek 04.11 Św. Karola Boromeusza, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + za zm. z rodziny Słowików, Młynarczyków i Adama Młynarczyka 
        2) Stefanię Znojek  
1630 + Antoninę i Józefa Wieczorek z int. wnuczki z rodziną   
Środa 05.11 Dzień Powszedni  
1600 + Krystynę Wierzbicką z int. męża z dziećmi  
1630 + Mirosława Kozłowskiego  
Czwartek 06.11 Dzień Powszedni  
1600 + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra i zm. z Rej-
mentów oraz Józefa, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława z int. Rejmentowej    
1630 + Zofię Szałas z int. męża z dziećmi   
Piątek 07.11 Dzień Powszedni  
1600  + Bronisławę Pędzik, Stefanię Zychowicz Zofię Woźniczko, Anielę Jana Kowalskich   
Sobota 08.11 Dzień Powszedni  
700 + Wandę Kaczor (5 r. śm.) i Stanisława Kaczora  
1600 + Władysława Sieczkowskiego, Mariannę, Szczepana Gidlów, Ewę i Stanisława 
Sieczkowskiego z int. Sieczkowskiej  
1630 + Mariannę Brzozę z int. męża i dzieci   
Niedziela 09.11 XXXII Niedziela Zwykła  
800 + Mariannę, Piotra Piotrowskich  
1000 + Władysława Bedlę z int. żony z rodziną  
1200 Chrzest: Milena Anna Władyszewską  
1600 Msza Święta za parafię  
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

XXXI  
Niedziela Zwykła 
2 listopada 2014 r.  

Nr 49 (310) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Mdr 3, 1-6. 9  
                  2 Kor 4, 14 – 5, 1 
Ewangelia:  J 14, 1-6 
Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: «Niech się 
nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie. W domu 
Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, 
to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odej-
dę i przygotuję wam miej-
sce, przyjdę powtórnie  
i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie 
drogę, dokąd Ja idę». 
Odezwał się do Niego 
Tomasz: «Panie, nie wie-
my, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać dro-
gę?» Odpowiedział mu 
Jezus: «Ja jestem drogą  
i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze 
Mnie». 
Komentarz… 
W końcu najważniejsza jest 
dla nas nasza śmierć. Od 
chwili, gdy ją zobaczysz, już 

cię nie opuści; zostanie w podświadomości jak drzazga, czasem urośnie do apokaliptycz-
nych rozmiarów a zawsze sączy smutek. I dlatego On został jako znak nadziei: jeżeli wie-
rzysz w Niego, uwierz w realność swego życia wiecznego.                           /ks. M. Maliński/ 

 
Ja nie umieram, ja wstępuję w życie 

Ja nie umieram, w Bogu staję się! 

Modlitwa… 
Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie 
moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich 
grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności 
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
 

Ekstra… 
× 02.10 – Zaduszki  
 



 
 

A w parafii… 
▪ W dniach 31 października - 2 listopada przeżywamy Triduum Odpustowe „Powołani do 
świętości”. Dziś Dzień Zaduszny – szczególnie wspominamy naszych bliskich zmarłych. Nie 
zapominajmy, że od kwiatka i znicza zapalonego na ich grobie ważniejsza jest modlitwa. Dziś 
na mszy o godz. 12.00 do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie św. Charbela, li-
bańskiego pustelnika - duchownego maronickiego, mnicha, świętego Kościoła katolickiego. 
Charbel Makhlouf żył ponad 100 lat temu. Tysiące ludzi na całym świecie za jego wstawien-
nictwem odzyskało zdrowie. Od dziś o jego szczególne orędownictwo będziemy prosić także 
w naszej parafii. Dziś po każdej mszy świętej istnieje możliwość zakupu książek, modlitewni-
ków oraz małych ikon św. Charbela. Dochód zostanie przeznaczony na krzewienie kultu 

świętych i błogosławionych  
▪ Dziś podczas uroczystej sumy zostanie poświęcony nowo wykonany 
parking parafialny. 
▪ Od piątku do dziś trwa VI Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brze-
zinach. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola oraz Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki. Zachęcamy 
do zapoznania się z biogramami osób (baner „Zasłużyli na naszą pa-
mięć”), które były związane z tym terenem, a spoczywają na innych 
cmentarzach.  
▪ W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 
▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii świeckiego bra-
ta Maksymiliana Leszka, który podczas każdej mszy świętej opowie  

o Rycerstwie Niepokalanej. Będzie także możliwość zakupu książek o tej tematyce. 

Tu es Petrus… 
89. Św. Grzegorz III (18.III.731-28/29.XI.741) Mimo że zabiegał o uznanie swego wy-
boru przez cesarza Konstantynopola, jednocześnie nałożył wysokie podatki na posia-
dłości bizantyjskie w Italii, tak że równało się to niemal całkowitej ich konfiskacie. 
Wówczas cesarz wyłączył Sycylię, południową Italię i Grecję ze związku z rzymskim 
patriarchatem i podporządkował Konstantynopolowi. Ów spór między Konstantynopo-
lem a Rzymem wykorzystali Longobardowie, by wtargnąć w głąb Italii. Karol Młot nie 
pospieszył z pomocą, o którą papież zwrócił się do Franków, ponieważ walczył wów-
czas wraz z Longobardami przeciwko wdzierającym się do południowej Francji Ara-
bom. Mimo to więź Kościoła Germanii z Rzymem zacieśniała się, konsekwentna re-
forma i reorganizacja frankońskiego Kościoła wzmocniła prestiż i wpływy Rzymu na 
tych terytoriach. 

Dzień Zaduszny 
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już  
z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym  
z dogmatów naszej wiary. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon  
(+1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początko-
wo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zako-
ny i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni. W wieku XIV 
zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w 
kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych  
i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII 
w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na proś-
bę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy 
Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według 
intencji Ojca Świętego. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada  
i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. 

Boży człowiek…  -  bł. Józefa Naval Girbes (6 listopada) 
Józefa urodziła się 11 grudnia 1820 roku w Algemesi (Hiszpa-
nia). W wieku lat 18, 4 grudnia 1838 roku, za zgodą probosz-
cza, który był jej kierownikiem duchowym, przysięgła Bogu 
wieczne dziewictwo. W ten sposób jej serce stało się niepo-
dzielne. Później stała się świecką karmelitanką - wstąpiła do 
Trzeciego Zakonu. Jej życie było proste. Poświęciła je modli-
twie i pracy ewangelizacyjnej w swojej parafii. We własnym 
domu, gdzie prowadziła pracownię haftu, otworzyła szkołę,  
w której oprócz szycia uczyła modlitwy i pracy nad cnotami 
ewangelicznymi. Była w ten sposób matką duchową wielu 
dziewcząt, z którymi dzieliła się mądrością i życiem ducho-
wym. Wstąpiła do Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, 
które działało na rzecz biednych. Stała się wówczas szczegól-
nie znana z umiejętności godzenia zwaśnionych. Wielką czcią 
otaczała Maryję Dziewicę, Matkę Jezusa. Zmarła 24 lutego 
1893 r. Została pochowana w swojej parafii, w kościele św. 
Jakuba w Algemasi. Modlitwa. Boże Jedyny, przez wstawien-

nictwo bł. Józefy prosimy Cię o serce czyste i pełne miłości na wzór Serca Jezusowego. 
Zamyśl się… 
„Od tego, kto jest bogaty , lep-
szy ten kto może zostać boga-
tym”                          /Perykles/ 

YOUCAT… 
Czy Kościół może się mylić w kwestiach wiary? Ogół wie-
rzących nie może błądzić w wierze, ponieważ Jezus obiecał 
swoim uczniom, że pośle im Ducha Prawdy i będą trwali  
w prawdzie. Jak uczniowie całym sercem, uwierzyli Jezuso-
wi, tak chrześcijanin może całkowicie się oprzeć się na Ko-
ściele, kiedy pyta o drogę życia. Ponieważ sam Jezus Chry-
stus polecił swoim uczniom nauczać, Kościół posiada Urząd 
Nauczycielski (urząd=polecenie) i nie wolno mu milczeć. 
Wprawdzie poszczególni członkowie Kościoła mogą się mylić 
i nawet popełniać poważne błędy, ale Kościół jako całość ni-
gdy nie sprzeniewierzył się prawdzie Bożej. Kościół niesie 
żywą prawdę przez dzieje, prawdę, która jest większa niż on 
sam. 

Uśmiech… 
Przychodzi Jasio do domu  
z zakrwawionym nosem 
mama się pyta: - Co się sta-
ło? - W szkole czarodziej 
wyjmował mi z nosa pienią-
dze. - To czemu ci krew  
z nosa leci? - Bo koledzy po 
szkole szukali więcej! 
Coś dla ducha… 

„O pustelniku i chłopie” 
Pewien pustelnik zrobił już takie postępy na drodze do doskonałości, iż zaczęło mu się wy-
dawać, że nikt na świecie nie kocha tak Boga jak on. Bóg odczytał to w jego sercu i powie-
dział mu: - Idź na skraj wioski, tam znajdziesz mego wyznawcę, jego towarzystwo dobrze ci 
zrobi! Pustelnik bez trudu odnalazł tego wyznawcę. Widział, jak chłop wstał skoro świt, prze-
żegnał się, wymawiając imię Boże, wziął pług i poszedł w pole. Pracował cały dzień. Wieczo-
rem, zmęczony okrutnie, przeżegnał się i poszedł spać. Pustelnik był zdumiony i nie bardzo 
wiedział, czego on – święty mąż – miałby się uczyć od tego kmiecia, który tylko dwa razy na 
dzień, i to króciutko, myślał o Panu Bogu. Pan Bóg nie bawił się jednak w teoretyczne wyja-
śnienia, lecz udzielił pustelnikowi lekcji poglądowej. Kazał mu nalać pełną miskę mleka  
i obejść z nią całe miasto, nie wylewając ani kropelki. Po wykonaniu zadania Pan zapytał pu-
stelnika: - Jak często myślałeś o mnie, obchodząc miasto z miską? – Ani razu – odparł ze 
wstydem pustelnik – jak zresztą mogłem myśleć, skoro musiałem uważać na mleko? Pan Bóg 
wówczas powiedział: - Widzisz, ta mała miseczka zajęła całą twoją uwagę, tak że o mnie za-
pomniałeś całkowicie; ten chłop natomiast musi się troszczyć o utrzymanie całej rodziny, pra-
cuje ciężko cały dzień, a mimo to dwa razy na dzień myśli o mnie.   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


