
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 12.10 Dzień Powszedni 
700 + W 3 r. śm. Stanisława, Janinę Praszkiewicz zam. syn z rodziną  
1600 + Mieczysława, Katarzynę, Franciszka, Stanisława Malickich 
1700 + Adama Frankowicza od rodziców  
Wtorek 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, Prezbitera.(wsp. obowiązkowe)  
1600 + Edwarda Brzozę, Jana, Helenę Grzywnów zam. rodzina Grzywnów  
1700 + Janinę Tkacz, Stanisława Tkacza, Wacława, Katarzynę, Józefa Purchałów 
2000 + Janinę i Stanisława Malickich   
Środa 14.10 Dzień Powszedni  
1600 + Tadeusza Barana (4 r. śm.) z int. siostry  
1700 + Genowefę, Wincentynę, Władysława Zofię, Czesława, Henryka Ślusarczyk  
Czwartek 15.10  Św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła.(wsp. obowiązkowe)  
1600  1) O Boże bł. dla Zdzisławy w 60 r. ur. z int. synów i męża 
         2) + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów 
1700 + Edwarda, Jadwigę Zawadzkich  
Piątek 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej. (wsp. obowiązkowe)  
700 W int. Ewy i Mariusza Metryków w 1 r. ślubu o zdrowie i Boże bł. i opiekę matki Bo-
żej  
1600  Zdzisława (6 r. śm.) i zm. z rodziny Kubickich, Kazimierę i Mariana Misiorów z int. 
Kubickiej  
1700 + Katarzynę, Romana Kruków z int. rodziny   
Sobota 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
700 + Józefa, Helenę, Tadeusza, Wandę Żuchowskich, Władysława, Mariannę Domagała  
z int. rodziny 

1600  + Józefa, Jana, Franciszka, Julię Woźniak, Henryka Materka zam. Woźniak   
1700 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż.   
Niedziela  18.10 XXIX Niedziela Zwykła 
800 + Jana (r. śm.) Helenę Sojów, Wawrzyńca, Józefę Stanków zam. rodzina  
1000 + Stanisława i Stefanię Dziewięckich  
1200 O Boże bł. w dalszym życiu w 25 r. ślubu Doroty i Henryka Zychowicz zam. dzieci  
1600 Msza Święta za parafię   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 7, 7-11  /  Hbr 4, 12-13 
Ewangelia: Mk 10, 17-30 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przy-
biegł pewien człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć ży-
cie wieczne?».Jezus mu rzekł: «Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest do-
bry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 
„Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę”». On Mu rzekł: «Na-
uczycielu, wszystkiego tego przestrzega-
łem od mojej młodości». Wtedy Jezus 
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,  
a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł 

do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej 
się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?». Jezus spojrzał na nich i 
rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 
Kazanie espresso… 
"Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś mówi: >>Za pieniądze nie można kupić szczęścia<<, 
to najpewniej nie wie, gdzie ma robić zakupy. 
Bogaty człowiek, który nie był w stanie sprzedać całego swojego majątku i rozdać pieniędzy 
ubogim, odchodzi od Jezusa smutny. 
>>Opowieść mówi tylko,/ że odszedł zasmucony,/ i nigdzie nie powiedziane jest,/ czy nadal 
potrafi cieszyć się jak przedtem/ tym co posiada.<<"                                        /ks. E. Burzyk/ 
 

Święta Tereso od Jezusa módl się za nami!  
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 13.10 –   Dzień Ratownictwa Medycznego 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę nasi parafianie udali się razem z ks. proboszczem Józefem Knapem  
w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy. Wzięli udział tam w nocnym czuwaniu Diecezji 
Kieleckiej przy Ikonie Matki Bożej. 
▪ 7 października minęła druga rocznica nominacji na proboszcza Parafii Brzeziny ks. Józefa 
Knapa. Dziękujemy mu za zaangażowanie i dar modlitwy. Niech Pan Mu błogosławi. 
▪ Dziś o godz. 10.00 do naszej parafii zostaną wprowadzone relikwii św. Teresy od Jezusa. 
W tym roku przypada 500-tna rocznica jej urodzin. To wyjątkowa święta z Avila, która  zre-
formowała zakon karmelitański. Homilie dziś głosi karmelita o. Szczepan Praśkiewicz. 
Wspomnienie nowej patronki naszej parafii przypada 15 października. Zapraszamy tego 
dnia na błogosławieństwo jej relikwiami. 
▪ Dziś w Kościele w Polsce przeżywamy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Pa-
tron Rodziny”. Z tej okazji, jak co roku, odbywa się zbiórka pieniędzy do puszki. 
▪ 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. Bardzo prosimy o punktualność. Dla młodych spotkanie 
„Herbata z aureolą” przygotowane jest na 20 października o godz. 18.15. Jego patronem 
będzie bł. Zofia Czeska. ZAPRASZAMY 
▪ W Watykanie trwa Synod Biskupów o Rodzinie. Pamiętajmy o modlitwie w tej intencji. 
▪ Dziś niedziela gospodarcza. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnim w tym roku Nabożeństwem Fatimskim, które od-
będzie się we wtorek o godz. 20.00 
▪ 16 października odbędzie się w naszym kościele 5. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
▪ Już niedługo 1 listopada, odpust parafialny. Jest to również czas, kiedy szczególnie na-
wiedzamy z modlitwą naszych zmarłych. Bardzo serdecznie zapraszamy do pomocy przy 
sprzątaniu naszego cmentarza. Prace zaczynamy w najbliższą sobotę 17 października  
o godz. 9.00. 
▪ Dobiega końca akcja Caritas Diecezji Kieleckiej „Telefon dla przyjaciela”. W następną nie-
dzielę będzie ostania szansa złożyć w pudełku w kościele niepotrzebny telefon komórkowy. 
Koszt z recyklingu zostanie przeznaczony na zakup karetki do hospicjum. 
▪ W przyszłą niedzielę w naszym kościele będziemy przeżywać Dzień Seminaryjny. 

KONKURS, KONKURS, KONKURS 
Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół 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 
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. 

 

 

Boży człowiek… - św. Gaweł (16 października) 
Ojczyzną Gawła (Galla) była Irlandia. Jego jednak 
imię Gallech zdaje się wskazywać na pochodzenie 
jego rodziny z Anglii. Prawdopodobnie urodził się 
ok. roku 550. O jego młodości nie mamy żadnych 
historycznych informacji. Pojawia się jako jeden z 12 
uczniów św. Kolumbana Młodszego. Wraz ze swoim 
mistrzem przybył do Francji, gdzie Kolumban założył 
klasztor w Luxeuil, w Wogezach. Królowa Brunhilda 
wypędziła ich jednak z Frankonii za to, że piętnowali 
nadużywanie władzy z jej strony. Udali się więc do 
Allemanii (Niemiec), rozbitej wówczas na szereg 
drobnych państewek. Około roku 612 drogi Kolum-
bana i Gawła rozeszły się: Kolumban podążył do 
Włoch i założył tam słynne opactwo w Bobbio, na-
tomiast Gaweł pozostał w Szwajcarii, gdzie ze swo-
imi uczniami prowadził surowe, pustelnicze życie. 
Kiedy zmarł biskup Konstancji, miejscowy lud i kler 
zaproponował Gawłowi godność biskupa, ale ten 
odmówił. W pustelni dokonał swoich dni, umierając 
w wieku ponad 90 lat. Święty Gaweł sławny cudami 
za życia, jeszcze bardziej głośny stał się nimi po 

śmierci. Wśród wielu wymienia się uzdrowienie księżniczki tej krainy, Frydeburgi. Modlitwa. 
Boże przez wstawiennictwo świętego Gawła prosimy, byśmy potrafili odnajdywać Cię w ci-
szy i kontemplacji. Amen 
Tu es Petrus... 
133. Jan XIII (1.X.965-6.IX.972) Wybrany na papieża przy poparciu arystokracji rzymskiej  
i cesarza Ottona I. Papież ten wprowadził w Rzymie surową dyscyplinę, co w grudniu 965 
doprowadziło do wybuchu nieudanego buntu przeciwko niemu i w rezultacie do jego uwię-
zienia. Na synodzie w Rawennie w roku 967 uzyskał od Ottona egzarchat Rawenny. Przy tej 
okazji erygowano też arcybiskupstwo w Magdeburgu (968). Pierwszego arcybiskupa Mag-
deburga, Adalberta, wyświęcił papież osobiście. Na Boże Narodzenie 967 ukoronował Jan 
syna Ottona, Ottona II na współcesarza. Pontyfikat tego papieża nabrał wielkiego znaczenia 
dzięki otwarciu się na ruch reformatorski z Cluny i dzięki pomocy, jakiej papież udzielał pra-
cy misyjnej wśród Słowian. 
Zamyśl się… 
„Boże, daj mi siłę abym mógł zrobić 
wszystko czego ode mnie żądasz, 
A potem żądaj ode mnie czego 
chcesz”.   /Św. Augustyn z Hippony/ 

Uśmiech… 
Przy obiedzie żona mówi z nieukrywaną dumą: - I to 
są te dwie rzeczy, które potrafię najlepiej... kotlet mie-
lony i strucla z makiem! Na co mąż, cokolwiek sfru-
strowany: - A... ten tego... które jemy dzisiaj? 

Coś dla ducha… 
„O śnie i służeniu Bogu” 

Pewien młody rabin w swej gorliwości tak się przejął studiami, że nie chcąc tracić zbyt wiele 
czasu, sypiał siedząc w kucki i z ogarkiem w ręce, tak że dopalający się płomień parzył mu 
palce u budził ze snu. Pewnego dnia nawiedził go stary, doświadczony kolega i zobaczyw-
szy, co ten wyprawia, namówił go do porządnego spania. Rabbi, wyspawszy się, poczuł  
w sobie nowego ducha. To samo zauważyli wierni w bożnicy. Ponoć kiedy zaczął śpiewać 
hymn dziękczynny o tym, jak Izraelici szli po suchym dnie morskim, słuchacze zarzucili poły 
kaftanów, aby ich nie zmoczyły fale piętrzące się z prawej i lewej strony. Później rabbi miał 
wyznać: - Teraz dopiero zrozumiałem, że Bogu można służyć także snem.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


