
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    10.1110.1110.1110.11    św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.    (wsp. (wsp. (wsp. (wsp. oooobow.)bow.)bow.)bow.)    
1600 + Jana, Katarzynę, Jana Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków   
1630 + Stefana (31 r. śm.) Annę, Tadeusza, Stanisława, Adama, Henryka Salamonów zm.  
z rodziny Węgrzynów, Gabrysiów, Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego  
z int. rodziny   
Wtorek 11.1111.1111.1111.11    św. Marcina z Tours, biskupa św. Marcina z Tours, biskupa św. Marcina z Tours, biskupa św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. (wsp. (wsp. (wsp. oooobowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe)     
800 + Piotra Sochę (r. śm.)  
1200 Stanisława Kija (r. śm.) z int. rodziny  
1600 +  Jadwigę Zawadzką (2 r. śm.) z int. rodziny  
Środa 12.1112.1112.1112.11    św.św.św.św.    Jozafata, biskupa i męczennika Jozafata, biskupa i męczennika Jozafata, biskupa i męczennika Jozafata, biskupa i męczennika (wsp. (wsp. (wsp. (wsp. oooobowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe)     
1600  + Józefa, Mariannę, Janinę Błaszczyków, Anielę Pasek,  
1630 + Mieczysława Domagałę z int. córek  
Czwartek    13.1113.1113.1113.11    św.św.św.św.    Benedykta, Jana, MateuszBenedykta, Jana, MateuszBenedykta, Jana, MateuszBenedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych ma, Izaaka i Krystyna, pierwszych ma, Izaaka i Krystyna, pierwszych ma, Izaaka i Krystyna, pierwszych mę-ę-ę-ę-
czenników Polski czenników Polski czenników Polski czenników Polski (wsp. (wsp. (wsp. (wsp. oooobowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe)     
1600 + Jana, Stachurę, Jana Katarzynę Stachurów, Jana Małgorzatę, Józefa Kurdków  
1630 o zdrowie dla Aleksandry 
Piątek 14.1114.1114.1114.11    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1600  + Edwarda, Franciszka, Katarzynę Kołek, Franciszkę, Józefa Kasperek, Stanisławę 
Kasperek, Leokadię Gierczak z int. rodziny  
1630 + Jana Ziopaję, Mariannę, Władysława Ziopaję, Helenę i Wojciecha Wilków   
Sobota 15.1115.1115.1115.11    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Sławomira Grzegorczyka z int. żony z dziećmi  
1600 + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich z int. Baranowskich 
1630 + Bronisława Kowalczewskiego z int. rodziny   
Niedziela  16.1116.1116.1116.11    XXXIII Niedziela Zwykła XXXIII Niedziela Zwykła XXXIII Niedziela Zwykła XXXIII Niedziela Zwykła     
800 + Henryka Materka (14 r. śm.)  
1000  + Edwarda Władyszewskiego (26 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 +  Anielę, Tadeusza Wotlińskich, zm. z rodziny Wotlińskich i Zarzyckich z int. rodz. 
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
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XXXII  
Niedziela Zwykła 
9 listopada 2014 r.  

Nr 50 (311) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Ez 47, 1-2. 8-9. 12  
                    1 Kor 3, 9b-11. 16-17 
Ewangelia:  J 2, 13-22 
Zbliżała się pora Paschy ży-
dowskiej i Jezus udał się do Je-
rozolimy. W świątyni napotkał 
tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie, oraz siedzą-
cych za stołami bankierów. 
Wówczas sporządziwszy sobie 
bicz ze sznurków, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał mo-
nety bankierów, a stoły powyw-
racał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: 
«Weźcie to stąd, a nie róbcie z 
domu mego Ojca targowiska». 
Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: «Gorliwość 
o dom Twój pożera Mnie».  

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 
nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świąty-
nię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czter-
dzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 
On zaś mówił o świątyni swego Ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Komentarz… 
Nie ma przykrości, krzywdy, nieszczęścia, klęski, która by mogła dla ciebie stanowić 
totalną katastrofę. To byłoby tylko wtedy możliwe, gdybyś na ziemi żył wiecznie. A ty 
ile lat masz przed sobą? Dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt? Chyba nie więcej. I to 
jak dobrze pójdzie. Nie ma sukcesu, osiągnięcia, majątku, pieniędzy, które mogłyby 
ci zagwarantować trwałe szczęście. To byłoby tylko wtedy do pomyślenia, gdybyś na 
ziemi żył wiecznie. A ty ile jeszcze pożyjesz? Może pięćdziesiąt lat, a może dziesięć, 
i to tylko wtedy, gdy wszystko przebiegać będzie normalnie. Do końca, do ostatniego 
tchnienia nosisz w sobie nadzieję, że wobec ciebie zostanie uczyniony wyjątek. I tak 
spotka cię śmierć w pół kroku. Zobaczysz ją w największym zdumieniu.  

/ks. M. Maliński/  
 

Polski my naród! 
 
 

Ekstra… 
× 09.11 -  „Ocalmy chrześcijan w Syrii" - to hasło tegorocznego VI Dnia Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym. Tego dnia szczególnie modlimy się w intencji syryjskich 
chrześcijan.  
× 10.11 - Narodowe Święto Niepodległości 
× 12.11 - Światowy Dzień Bicia Rekordów 
× 13.11 - Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki 
× 14.11 - Ogólnopolski Dzień Seniora 
 



A w parafii… 
▪ W dniach 31 października – 2listopada odbyła się VI Kwesta na rzecz odnowy cmentarza  
w Brzezinach. Hasłem przewodnim były słowa: „Pamięć serca nazywa się wdzięcznością”. 
Do tegorocznej akcji zaangażowane było ok. 150 wolontariuszy. Każdy odwiedzający cmen-
tarz w Brzezinach mógł wesprzeć kwestę przez dobrowolny datek do puszki i  zakup zniczy-
cegiełek oraz poznać biografie ciekawych osób związanych z tym terenem, umieszczone na 
banerze „Zasłużyli na naszą pamięć”. Dzięki tegorocznej akcji udało się zebrać 8 614 zł. 
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom i darczyńcom. 
▪ Tydzień temu nasza parafia przeżywała Triduum odpustowe „Powołani do świętości”. Pią-
tek: Wieczorem 31 października odbyło się spotkanie modlitewne pn. "Świętych Obcowanie" 
zorganizowane przez Scholę Parafialną im. św. Stanisława Kostki w Brzezinach. Specjalna 
dekoracja wnętrza kościoła miała ułatwić zebranym kontemplację na temat nieba. Krótka 
homilia wygłoszona przez ks. Sylwestra Iwana o powołaniu do świętości wprowadziła 
wszystkich w rozważanie tajemnicy zbawienia. Po krótkim rozważaniu rozpoczęła się proce-
sja 40 świętych i błogosławionych, którzy symbolicznie wstępowali do Królestwa swego Pa-
na. Kiedy obok Najświętszego Sakramentu zgromadzili się już mieszkańcy nieba obecni w 
relikwiach, wszyscy wierni wspólnie wyznali swoją wiarę. Ostatnią częścią czuwania była 
procesja wokół kościoła połączona ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych. Po błogosła-
wieństwie wszyscy w radości mogli oddać cześć patronom poprzez ucałowanie ich relikwii. 
Nie zabrakło także "Coś słodkiego od świętego". Po zakończeniu spotkania przy świątyni 
wszyscy zaangażowani w organizację zostali zaproszeni na ciasto i ciepłą herbatę do Świe-
tlicy Wiejskiej "Przy Fontannie". Podziękowania należą się wszystkim za przybycie i wspólną 
modlitwę oraz tym, którzy pomogli w organizacji tego spotkania oraz wszystkim, którzy po-
mogli sprowadzić do Brzezin tylu świętych i błogosławionych. Sobota: W Brzezinach tego 
dnia świętowaliśmy odpust. Homlię na wszystkich mszach, na temat dążenia do świętości 
różnymi sposobami, głosił ks. Waldemar Wrzesień. Suma odpustowa została odprawiona na 
ołtarzu polowym, tak, aby wierni mogli uczestniczyć w eucharystii obok grobów swoich bli-
skich. Po mszy tradycyjnie odbyła się procesja na cmentarz parafialny. Oprócz czterech 
mszy tego dnia wierni mieli szansę uczestniczyć także w wieczornym spotkaniu modlitewnym 
na cmentarzu. Zgromadzeni odmówili Litanię za dusze czyśćcowe, Różaniec i koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. Niedziela. Niedziela 2 listopada 2014 roku była dniem dziękczynienia 
za wszelkie prace podjęte w brzezińskiej parafii w ostatnim czasie. Uroczysta suma rozpo-
częła się od poświęcenia nowego parkingu przykościelnego, którego dokonał Kanclerz Kurii, 
ks. Andrzej Kaszycki. Wprowadził on także do świątyni relikwie św. Charbela  Makhloufa. 
Ten mnich libański dzięki radykalnemu oddaniu się Panu za swojego życia, teraz wyprasza 
wiele cudów. Również parafianie z Brzezin i okolicy doświadczyli jego pośrednictwa u Boga. 
Jego przybycie do parafii pw. Wszystkich Świętych również było cudowne. Dwóch pielgrzy-
mów przywiozło relikwie z Libanu, by wyprosić łaskę życia dla małego Józia. Podczas uro-
czystej mszy świętej, której oprawę przygotowała Schola Parafialna, homilię wygłosił ks. Syl-
wester Iwan, kapelan szpitalny. Na koniec eucharystii odbyło się ucałowanie relikwii święte-
go. Każdy z przybyłych otrzymał pamiątkowy obrazek nowego patrona. Młodzież z parafii 
rozprowadzała także książki na jego temat, modlitewniki i ikony. Bóg zapłać wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przybycia tego wielkiego świętego do parafii brzezińskiej. 
▪ Dziś w naszej parafii gościmy świeckiego brata Maksymiliana Leszka, który podczas każdej 
mszy świętej przybliża nam historię, założenia i specyfikę Rycerstwa Niepokalanej.  
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza 11 listopada 2014 roku o godz. 
17.00 na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach do wspólnego śpiewania pieśni pa-
triotycznych. Przewidziano także przybliżenie sylwetek bohaterów z regionu oraz mały po-
częstunek. Świętujmy razem Niepodległość Polski! Przypominamy o wywieszeniu flagi Polski 
▪ W następną niedzielę po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie 
ciężko chorej 29-letniej Oli pochodzącej z Brzezin. Prosimy o wsparcie finansowe i modlitwę! 
 
 

Boży człowiek…  -  bł. Joanny z Signy (9 listopada) 
Urodziła się w roku 1244 (podawany jest też rok 1242, a nawet 1266) 
w okolicach Florencji, nad rzeką Arno. Hagiografowie są zgodni co do 
dzieciństwa - było ubogie, a Joanna zajmowała się pasterstwem. O ko-
lejnym etapie życia znajdujemy sprzeczne zapisy - jedne życiorysy 
podkreślają, że była dziewicą, inne natomiast odnotowują, że wyszła 
za mąż za ubogiego chłopa i szybko owdowiała. Przekazy podają, że 
Joanna przyjęła z rąk franciszkanów z Carmarthen habit III Zakonu 
Franciszkańskiego i resztę życia spędziła jako pokutnica w odosob-
nieniu, na skraju Signy, zamurowana w niewielkiej celi. Przychodziło 
do niej wiele osób, które prosiły ją o słowo pociechy oraz o wsparcie  
i pomoc duchową. Nie ma pewności, ile lat spędziła jako rekluza. Wia-
domo, że zmarła 9 listopada 1307 roku (choć bywa tu podawany także 

rok 1348). Beatyfikował ją papież Pius VI w 1798 r. Wokół jej postaci narosło wiele opowieści. 
Jedna z nich mówi, że w chwili śmierci pustelnicy dzwony okolicznych kościołów zaczęły sa-
me dzwonić. Pierwszy cud wydarzył się, kiedy w czasie szalejącej burzy Joanna wraz z inny-
mi pasterzami oraz ze zwierzętami schroniła się, wbrew zasadom, pod wielkim drzewem, któ-
re cudem ochroniło ich nie tylko przed padającym wtedy deszczem i gradem, ale także przed 
piorunami. Korzystając z okazji, Joanna starała się nawracać zebranych z nią ludzi. Modli-
twa. Boże przez wstawiennictwo bł. Joanny daj nam odwagę dążyć za wszelką cenę do zba-
wienia. Amen. 

Zamyśl się… 
„Człowiek nie może niczego nauczyć 
drugiego człowieka. Może mu tylko do-
pomóc znaleźć prawdę we własnym ser-
cu.”                                    /Św. Augustyn/ 

11 listopada 
Dla każdego Polaka to szczególny dzień, ponie-
waż to Święto Niepodległości naszej Ojczyzny. 
Cóż znaczy niepodległość? To znaczy samosta-
nowienie o sobie danego narodu. Dzisiaj w na-
szych rękach jest los Polski. Wszyscy razem jak 
bracia i siostry możemy decydować jak chcemy, 
by wyglądał nasz kraj. Dlatego przez pamięć na 
krew i prochy naszych przodków, którzy walczyli o 
taką wolność do decydowania obywateli o swoim 
losie pamiętajmy, by poznać tych, którzy chcą nas 
reprezentować. Demokracja daje nam wszystkim 
prawo głosu więc jeśli głosujemy to przyjrzyjmy się 
jak nasze decyzje mogą wpłynąć na los Polski. 
Pamiętajmy o słowach śp. Ludwiga von Misesa: 
„Demokracja oznacza samookreślenie. Jakże lu-
dzie mogą decydować o swoich własnych spra-
wach, jeśli zbyt obojętna jest im korzyść, jaką 
przynosi posiadanie własnego niezależnego sądu 
na temat fundamentalnych problemów polityczno-
ekonomicznych? Demokracja nie jest dobrem, ja-
kim można cieszyć się bez żadnego trudu ze swo-
jej strony. Wręcz przeciwnie, jest ona skarbem, 
którego należy codziennie bronić i na nowo zdo-
bywać mozolnym wysiłkiem.” Narzekamy na poli-
tyków, ale to my pozwoliliśmy im rządzić. Nas jest 
ponad 30 milionów ich mała garstka, do tego uza-
leżniona od naszego głosu, od naszego zaanga-
żowania albo ignorancji. To my decydujemy jak 
wygląda Polska.                                               /KK/ 

Uśmiech… 
W aptece - Macie jakiś środek na porost 
włosów?  - Mamy. - Dobry? - Panie, re-
welacyjny! Widzicie tego wąsacza za ka-
są? - No i? - To moja żona, próbowała 
tubkę zębami odkręcić. 

Coś dla ducha… 
„O trudzie modlitwy” 

Kiedyś bracia zadali Agatonowi, swemu 
przełożonemu na pustyni egipskiej, takie 
pytanie: - Ojcze, która cnota lub dzieło 
wymaga największego trudu? – Wyba-
czacie – odpowiedział Agaton – ale my-
ślę, że nie ma większego trudu jak mo-
dlenie się do Boga. Bo wszędzie, kiedy 
człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele 
zbawienia starają się mu przeszkodzić; 
widzą bowiem, że z żadnej strony nie 
grozi mu tyle niebezpieczeństw, co ze 
strony modlitwy. I w każdym innym ćwi-
czeniu, jakiego by się człowiek podjął, 
jakoś wytrwa, zdobywa spokój; modlitwa 
jednak wymaga woli aż do ostatniego 
tchu.                /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


