
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.10 Dzień Powszedni 
700 + Franciszka Kołka (im.) 
1600 + Jerzego Dziergwę, Mariana Piotrowskiego i Józefa Pabiana  
1700 1) W 18 r. ur. Kingi zam. babcia 
         2) + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, An-
drzeja, Tadeusza Wiejasów  
Wtorek 06.10 Dzień Powszedni 
1600 1) + Władysława Dyragę (3 r. śm.) z int. żony z dziećmi   
        2) o Boże bł. w 8 r. urodzin Julii Mazur zam rodzice 
1700 1) W 1 r. ur. Mai Kowalskiej o Boże bł. zam. rodzice  
         2) + Mariannę Kubicką (18 r. śm.), Tadeusza, Genowefę, Kazimierza, Ryszarda Ja-
nuszków zam. Kubiccy  
Środa 07.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stefanię, Jana, Anielę Kruk, Stanisławę, Józefa Korbanów   
        2) w 17 r ur. Klaudii Rękawik 
1700 + Włądysława (r. śm.), Stefana Wojcieszyńskich, Leokadię, Stanisława Domagałów, 
Jadwigę, Józefa Ogniewskich  
Czwartek 08.10 Dzień Powszedni  
1600  + Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego zam. rodzice   
1700   W 1 r. ślubu Katarzyny i Grzegorza Fulara z int. mamy   
Piątek 09.10 Dzień Powszedni  
700 + Kazimierza Bałę, Józefa i Edwarda Brzozów i Mirosława Kozłowskiego  
1600 1) za zm. z rodziny Gruszczyńskich, Engelów, Annę i Anetę Bekier 
        2) + Julię Król (5 r. śm) zam. mąż z dziećmi   
1700 + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów   
Sobota 10.10 Dzień Powszedni  
700 + Stefanię Zychowicz (3 r. śm.) zam. syn Henryk z rodziną  
1600  1) + Edwarda Władysława Nowaków, zm. z rodziny Ślusarczyków i Nowaków  
         2) W 15 r. ślubu Barbary i Sławomira i 5 r. ślubu Agnieszki i Michała i 1 r. ślubu 
Magdaleny i Piotra 
1700 + Katarzynę, Władysława Kruków, Franciszka Kutę, Stefana Kruka w 31 r. śm.  
Niedziela  11.10 X Niedziela Zwykła 
800 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Mariannę, Franciszka Kasprzykowskich, Kazi-
mierę i Bronisława Purgałów i dziadków Dzidkowskich  
1000 1) Msza Święta za parafię      2) o Boże błogosławieństwo dla członków scholii 
1200 1) Chrzty: Franciszek Jakub Rabiej, Krystuian Józef Kuta, Oskar Szymon Mazur, Fi-
lip Tomasz Pędzik 
        2) o zdrowie i dary Ducha Świętego dla księdza proboszcza i ks. prefekta, za żywych i 
zmarłych pielgrzymów zam. pielgrzymujący w 2015 roku z Brzezin 
1600 + Stefana Gubałę (6 r. śm.) z int. żony  

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 2, 18-24 / Hbr 2, 9-11 
Ewangelia: Mk 10, 2-16 
Faryzeusze przystąpili do Jezusa  
i chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam 
nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Moj-
żesz pozwolił napisać list rozwodowy 
i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do 
nich: «Przez wzgląd na zatwardzia-
łość serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stwo-
rzenia Bóg „stworzył ich jako męż-
czyznę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę i złączy 
się ze swoją żoną, i będą oboje jed-
nym ciałem”. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali 
Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
żonę swoją, a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo względem niej. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie 
za innego, popełnia cudzołóstwo». 
Kazanie espresso… 
„"W powieści Chestertona bohater od 
czasu do czasu porywa własną żonę, 
organizując to na sposób zbójecki. 
Chodzi o to, by żona wiedziała, że 
bardzo mu na niej zależy. 

Tłumacząc istotę nierozerwalności małżeństwa, Jezus odwołuje do >>początku<<, kiedy to 
mężczyzna i kobieta byli tylko dla siebie; powinni stanowić jedno ciało. 
Marek Pasieczny wyznaje, że starali się z żoną codziennie przyjmować Eucharystię, bo 
najważniejszymi meblami dla małżonków powinny być ołtarz, stół oraz łóżko."  

/ks. E. Burzyk/ 

Laudato sii Signiore mio! 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 11 października o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się wprowadzenie re-
likwii św. Teresy od Jezusa. W tym roku przypada 500-tna rocznica jej urodzin. Homilie tego 
dnia będzie głosił karmelita o. Szczepan Praśkiewicz. 
▪ Dnia 27 września 2015 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczy-
stość beatyfikacyjna Klary Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświęt-
szego Serca Jezusowego (Sercanek). Na to podniosłe wydarzenie udała się pielgrzymka 
autokarowa z parafii Brzeziny. Mszy Świętej w Krakowie przewodniczył legat papieski kard 
. Angelo Amato SDB. Po mszy brzezińscy pielgrzymi zwiedzili sanktuarium oraz skorzystali 
z poczęstunku przygotowanego przez siostry. Kolejnym ważnym punktem programu piel-
grzymki była wizyta w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie. Nasza Parafia otrzymała wów-
czas relikwie pierwszego stopnia bł. Bernardyny Jabłońskiej, współzałożycielki Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Jej życie przepełnione było uczynkami miło-
sierdzia, troską o najbiedniejszych i umiłowaniem Najświętszego Sakramentu. Brzezińscy 
pielgrzymi zostali oprowadzeni po sanktuarium. Zobaczyli m.in. celę bł. Bernardyny, w której 
zakończyła ona swoje życie. Swój pobyt tam zakończyli Koronką do Bożego Miłosierdzia 
odmówioną przed obrazem Ecce Homo autorstwa św. Brata Alberta.  
▪ 9 października wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka – błogosławieństwo relikwiami. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola podjęło inicjatywę budowy pomnika upamięt-
niającego ofiary wojen pochodzące z najbliższej okolicy i nieposiadające swoich grobów. 
Celem symbolicznego nagrobka będzie zachowanie w pamięci tych osób i przypomnienie, 
jak wielkim złem jest wojna, w czasie, której przelewa się niewinna krew. Wśród ofiar dzia-
łań wojennych, które udało się ustalić, znajdują się mieszkańcy Brzezin i innych miejscowo-
ści, którzy zginęli w obozach zagłady, w trakcie nalotów bądź walk na froncie. Prosimy o do-
starczanie informacji o kolejnych osobach (imię i nazwisko, rok urodzenia, rok i miejsce 
śmierci i ew. zdjęcie), które straciły swe życie podczas wojen - tel. 505 862 023. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Teresą od Jezusa, które odbędzie się w niedzielę 18 października  
o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej. Dla młodych spotkanie „Herbata z aureolą” przygoto-
wane jest na 20 października o godz. 18.15. Jego patronem będzie bł. Zofia Czeska.  
▪ Za tydzień zbiórka pieniędzy z okazji Dnia Papieskiego 

KONKURS, KONKURS, KONKURS 
Święty Brat Albert Chmielowski zanim został zakonnikiem, był artystą malarzem. Wykorzy-
stał swój talent także, by chwalić Pana Boga. Namalował m.in. znany dziś obraz "Ecce Ho-
mo". Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Podwola zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym im. 
św. Brata Alberta pn. "Świętych malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 
12 lat (bez ograniczeń ze względu na miejsce zamieszkania). Krok po kroku: 
1) wybierz patrona, którego relikwie są obecne w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brze-
zinach: bł. Marcelina Darowska, św. Józef Pelczar, św. Wojciech, bł. Zofia Czeska, bł. ss. 
Ewy Noiszewska i Marta Wołowska, św. Brat Albert Chmielowski, św. Charbel Makhlouf, św. 
Maksymilian Kolbe, św. Miriam Baouardy, bł. Bronisława, bł. Aniela Salawa, św. o. Pio, św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Wincenty Kadłubek, św. Teresa od Jezusa, św. Jan Paweł 
II, bł. Karolina Kózka, św. Rafał Kalinowski, św. Katarzyna Laboure; 
2) namaluj świętego lub błogosławionego dowolną techniką plastyczną (farba, kredki, ołó-
wek i in.) na sztywnej kartce formatu A4 
3) umieść z drugiej strony rysunku swoje imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania 
4) złóż pracę w zakrystii kościoła w Brzezinach lub Punkcie Przedszkolnym u pani Doroty 
Kowalczyk (Brzeziny, ul. Szkolna 1) do 25 października 2015 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 31 paź-
dziernika 2015 r. o godz. 18.00 w kościele w Brzezinach podczas czuwania "Świętych ob-
cowanie". 

 

 

Boży człowiek… - św. Justyna z Padwy (7 października) 
Justyna należała do najznakomitszych mieszkanek Pad-
wy, a jej rodzina była jedną z najzamożniejszych w mie-
ście. Justyna przyjęła chrzest z rąk pierwszego biskupa 
Padwy - Prosdocyma, który również został zaliczony  
w poczet świętych. Złożyła prywatny ślub czystości i nigdy 
nie wstydziła się imienia Chrystusa Pana, mając świado-
mość, że jest to jedyne imię, w którym człowiek może być 
zbawiony. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za 
cesarza Dioklecjana, została pojmana i zaprowadzona 
przed namiestnika, który równocześnie sprawował najwyż-
szą władzę sądowniczą w prowincji Włoch, Maksymiana 
Galeriusza. Nakazano jej wyrzec się wiary w Jezusa,  
a kiedy odmówiła i gdy zawiodły wszelkie próby, by od-
wieść ją od wiary Chrystusowej, została skazana na 
śmierć przez ścięcie mieczem. Karę wykonano 7 paź-
dziernika 304 roku. Według legendy miał to być miecz do-
piero co wykuty, jeszcze gorący, co dodatkowo miało upo-
korzyć dziewczynę, ponieważ takimi mieczami zabijano 

niewolników jako pierwsze ofiary. Justyna z pokojem w sercu oddała swoje życie i swoją 
duszę Jezusowi, dziękując, że przyjął jej ofiarę - i z modlitwą na ustach zakończyła swoją 
ziemską drogę. Modlitwa. Boże Miłosierny przez wstawiennictwo św. Justyny prosimy Cię  
o odwagę w wyznawaniu naszej wiary. 
Tu es Petrus... 
132. Benedykt V (22.V.964) złożony z urzędu 23.VI. 964, ponownie obrany 
1.III.965.VII,966)  Po śmierci Jana XII wybrany został na papieża 22 maja 964 wbrew woli 
cesarza Ottona, który najechał Rzym i zajął miasto. 23 czerwca 964 papież ten został przez 
Ottona zdetronizowany, zdegradowany do rangi diakona i zesłany na wygnanie do Hambur-
ga, gdzie zmarł 4 lipca 966 roku. 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława Fran-
kowicza z Nidy i Helenę Daleszak z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech od-
poczywają w pokoju † 
Zamyśl się… 
„Choćbyś przegrał cał-
kowicie, zbierz się, zgar-
nij, dźwignij, zacznij od 
nowa” /ks. Kard. Stefan 
Wyszyński/ 

Uśmiech… 
Egzamin z zoologii: - Co to za ptak? - pyta studenta profesor 
wskazujac na klatke, ktora jest przykryta tak, ze widac tylko nogi 
ptaka. - Nie wiem - mowi student. - Jak sie pan nazywa? - pyta 
profesor. Student podciaga nogawki: - Niech pan profesor sam 
zgadnie. 

Coś dla ducha… 
„O kolorowych chustach” 

Zbliżał się powoli termin, kiedy więzień po odbyciu wieloletniej kary miał wyjść na wolność.  
Z roku na rok kontakt z domem rodzinnym jakoś się rozluźniał, tak, że skazany zaczął wąt-
pić, czy teraz powinien wracać tam, gdzie są jego najbliżsi. Bał się, że się go wyrzekli, ale 
nie śmiał pytać bezpośrednio. Więc prosił tylko o znak: na jabłoni, na tej, co rośnie na wzgó-
rzu za ostatnim zakrętem, powieście dużą kolorową chustę; gdy pociąg wyjedzie na prostą, 
będę wiedział, czy mogę wrócić, czy nie. Przyszedł w końcu upragniony pierwszy dzień 
wolności. Były więzień siedzi w napięciu przy oknie i wyczekuje umówionej jabłoni. I nagle 
za zakrętem pojawia się owo drzewo, całe obwieszone – jak choinka – tysiącem kolorowych 
chusteczek, obwieszczających tysiąckrotne przebaczenie i radość z powrotu marnotrawne-
go syna i brata.                                                                                 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


