
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    19.1019.1019.1019.10    BBBBł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.ł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.ł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.ł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.    (wsp. obow.) (wsp. obow.) (wsp. obow.) (wsp. obow.)     
700 + Kazimierę Znój z int. córki Renaty 
1600 1) zm. z rodziny Zawadzkich, Józefa, Andrzeja, Janinę Tkaczów, Danutę, Krzysztofa 
Dudzików, Władysława Genowefę Łatasiów   
        2) w 9 rocz. ur. Adriana Dudka zam. rodzice 
1700 + Jana (r. śm.), Stefanię, Władysława i Bernarda Frankowiczów   
Wtorek 20.1020.1020.1020.10    ŚŚŚŚw. Jana Kantegow. Jana Kantegow. Jana Kantegow. Jana Kantego    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600 1) + Genowefę i zm. z rodziny Pietrzczyków i Tkaczów 
        2) + Mariannę Kowalską   
1700 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasper-
ków  
Środa 21.1021.1021.1021.10        Bł. Jakuba Strzemię, biskupa. (wsp. obowiązkowe) Bł. Jakuba Strzemię, biskupa. (wsp. obowiązkowe) Bł. Jakuba Strzemię, biskupa. (wsp. obowiązkowe) Bł. Jakuba Strzemię, biskupa. (wsp. obowiązkowe)     
1600 1) + Karola, Sebastiana Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów 
        2) + Władysława Tetelewskiego i zm. z rodziny Baranów, Baryckich i Marię Dąbek   
1700 O zdrowie i bł. Boże w 10 r. ślubu Artura i Agnieszki Kwietniów z int. rodziców  
Czwartek    22.1022.1022.1022.10    Św. Jana Pawła II, papieżaŚw. Jana Pawła II, papieżaŚw. Jana Pawła II, papieżaŚw. Jana Pawła II, papieża    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600 1) + Mariana, Błażeja, Janinę, Stanisława Krajewskich   
        2) + Antoninę Buras, Władysława Burasa i Stanisława Lacha 
1700 + W 10 r. ślubu Agnieszki i Artura Kwietniów z int. rodziców   
Piątek 23.1023.1023.1023.10    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1600 + Stanisława Jędrochę (r. śm.) zam. żona z dziećmi   
1700 + Jerzego Grudnia (18 r. śm.) zam. żona z dziećmi i wnukami  
Sobota 24.1024.1024.1024.10    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1600  1) + Marię, Józefa, Mieczysława Lużyńskich z int. Lużyńkich  
         2) w 55 rocz. ślubu Janiny i Juliana Jędrochów o Boże bł. i potrzebne łaski 
1700 1) + Pelagię Węgrzyn, z int. wnuka Przemka z rodziną i mamą Teresą 
        2) + Adriana Zawadzkiego zam. rodzina   
Niedziela  25.1025.1025.1025.10    XXX Niedziela Zwykła XXX Niedziela Zwykła XXX Niedziela Zwykła XXX Niedziela Zwykła     
800 + Cecylię i Henryka Kmiecików  
1000 W 18 r. ur. Klaudii o Boże bł. w życiu dorosłym z int. dziadków  
1200 Chrzest Milan Gabriel Znój 
1600 O zdrowie i opiekę Boża dla Krystyny Sieczkowskiej zam. syn Michał z rodziną  

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:    Iz 53, 10-11   /   Hbr 4, 14-16 
Ewangelia: Mk 10, 35-45 
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do 
Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś 
nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich za-
pytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rze-
kli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej 
stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co pro-
sicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, 
albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam 
pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przy-
jąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub 
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zo-
stało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłysza-
ło, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Je-
zus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wie-

cie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 
władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stć wielki, niech 
będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolni-
kiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu». 

Kazanie espresso… 
"Hrabia Maurycy Zamoyski upominał syna: To, że się spóźnisz na obiad, to twoja sprawa - 
zrujnujesz zdrowie; gorzej, że lekceważąc pracę kucharki, pozbawiasz ją satysfakcji z pra-
cy, a tym samym szacunku. 
Jezus nie przyszedł na świat po to, by mu służono, lecz aby służyć. Takiej samej postawy 
wymaga od swoich uczniów: >>A kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie 
sługą waszym<< (Mk 10, 43). 
Ksiądz Marek Starowieyski wspomina, jak po wojnie matka pracowała fizycznie, a jej prze-
łożeni, dawni fornale, zwracali się do niej z życzliwością i bez ironii: >>Czy jaśnie pani ze-
chciałaby wypielić kapustę?<<."                                                                      /ks. E. Burzyk/ 

 

Weź różaniec do ręki i się módl 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Agnieszkę 
Ślizankiewicz z Kowali Małej, Feliksę Zygarowicz z Podwola, Genowefę Misiorek 
z Podwola, Stanisława Daleszaka z Kowali, Jana Nowaka z Kowali, którzy odeszli 
do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 

Extra… 
× 20.10 – Europejski Dzień Seniora 
 



 
 

A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Patron 
Rodziny”. Z tej okazji do puszek przed naszym kościołem zebrano 850 zł. 
▪ Dziś przeżywamy w naszej parafii Dzień Seminaryjny, gościmy kleryków Daniela Zador-
skiego (V rok) i Sebastiana Flaka (III rok) 
▪ W roku 2015 w Kościele świętuje się 500-lecie urodzin świętej Teresy od Jezusa. Ta kar-
melitańska święta pochodząca z Avila jest Doktorem Kościoła. Jej życie pełne modlitwy  
i duchowych uniesień było świadectwem prawdziwej miłości do Boga. W niedzielę 11 paź-
dziernika 2015 roku relikwie św. Teresy od Jezusa zostały wprowadzone przez karmelitę  
o. Szczepana Praśkiewicza do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Relikwiarz 
z podobizną świętej został ufundowany przez rodzinę z Brzezin. Oprawę muzyczną mszy 
świętej przygotowała Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki, która świętowała 14-tą 
rocznicę swojej działalności. Ojciec karmelita podczas homilii przybliżył historię kultu relikwii. 
Zapoznał także licznie zebranych wiernych z życiem nowej patronki. Uroczysta msza święta 
zakończyła się ucałowaniem relikwii i rozdaniem pamiątkowych obrazków. Prośmy Pana, 
aby kiedy go spotkamy na tamtym świecie przyznał się także do nas i przyjął do siebie. Jak 
powiedziała święta Teresa: “Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie – sam Bóg wy-
starczy”. 
▪ Masz dziś wolne popołudnie? Może chciałbyś wyjść z domu i nie masz gdzie? Zaprasza-
my na kolejną „Kawę na obłoku”. Zaczynamy dziś o godz. 15.30 w Świetlicy przy Fontannie. 
Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza także młodych na spotkanie „Herbata z aureo-
lą”, które przygotowane jest na 20 października o godz. 18.15. Jego patronem będzie bł. Zo-
fia Czeska. ZAPRASZAMY 
▪ 22 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Zapraszamy na 
mszę święte z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ Zbliża się listopad miesiąc szczególnie poświęcony pamięci osób zmarłych. Bardzo ser-
decznie zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu naszego cmentarza. Kolejne prace odbędą 
się w najbliższą sobotę 25 października o godz. 9.00. 
▪ 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; 2) namaluj świętego lub błogosławionego dowolną techniką plastyczną (farba, kred-
ki, ołówek 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 paź-
dziernika 2015 roku. 

Znalezione… 
„Zainteresowanie aniołami (obok kwestii Bożego błogosławieństwa) oraz wielopostaciowość 
tych stworzeń (cherubini, serafini, archaniołowie, itd.) to jeden ze sposobów wyrażania wiary 
w stworzenie. Ciekawe jest jednak to, że pod koniec XX w. obserwowano słynny „Powrót 
aniołów” we współczesnej kulturze, przede wszystkim niechrześcijańskiej. Dlaczego istnieją 
anioły? W teologii chrześcijańskiej stworzenie aniołów wskazuje na przeobfitość i nadmiar 
Bożej miłości: Bóg znajduje radość w wielości i różnorodności stworzenia. Do istoty anioła 
należy jego ścisły związek z Bogiem i historią zbawienia człowieka. Są one posłańcami, któ-
re oznajmiają i realizują zbawczą wolę Boga. Anioły śpiewają też pieśń chwały i dziękczy-
nienia całego stworzenia przed Bożym obliczem. W końcu, Bóg posyła swoich aniołów, aby 
strzegły człowieka w sytuacjach zagrożeń. Powracająca postać anioła jest dzisiaj często 
zredukowana jedynie do tego ostatniego aspektu. To takie nasze antropocentryczne zawę-
żenie.”                                                                                                               /za: mateusz.pl/ 
 

 

 

 

Boży człowiek… - św. Seweryn Boecjusz (23 października) 
Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowi-
tym Rzymianinem. Urodził się około roku 475. Jego ojciec był 
senatorem rzymskim z rodu Anicjuszów. Za króla Odoakra 
piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła 
na syna. Pozostał przy niej nawet wtedy, gdy król Ostrogo-
tów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, za-
zdrośni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, 
że knuje przeciwko niemu spisek. Podejrzliwy król kazał 
aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go 
wszystkich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu 
mękach, nakazał go stracić (524). Niedługo potem ofiarą tej 
samej podejrzliwości padł Symmach, teść Boecjusza (525),  
i papież św. Jan I (526). Od samego początku uważano Boe-
cjusza za męczennika. Seweryn Boecjusz zostawił nam 
przekłady na język łaciński (z języka greckiego): Euklidesa, 
Nikomacha, Archimedesa, Pitagorasa i Arystotelesa, traktu-
jące o arytmetyce, geometrii, mechanice, fizyce, muzyce, lo-

gice, etyce i filozofii. Ze wszystkich jednak dzieł największą sławę - tak dalece, że było tłu-
maczone na niemal wszystkie języki europejskie, - zdobyło mu jego dzieło oryginalne: O po-
ciesze, jak płynie z filozofii. Seweryn zostawił jeszcze drugie dziełko: Krótki wykład religii 
chrześcijańskiej. Ale św. Seweryn umiał nie tylko pięknie o życiu chrześcijańskim pisać, ale 
także i w chrześcijański sposób żyć. Modlitwa. Panie w Trójcy Jedyny przez wstawiennic-
two św. Seweryna prosimy Cię o czystość, pokorę i wytrwałość w wierze. Amen 

Tu es Petrus... 
134. Benedykt VI (19.I.973-VI.974) [Bonifacy VII, 974, 984-985]  W porozumieniu z nie-
mieckim cesarzem Ottonem I wybrany na papieża w grudniu 972 i konsekrowany 19 stycz-
nia 973. Po śmierci Ottona wrogie Niemcom stronnictwo podniosło bunt, osadziło papieża  
w Zamku św. Anioła i uznało go za zdetronizowanego. W lecie 974 na polecenie następcy 
antypapieża Bonifacego VII, został uduszony. W miejsce wypędzonego z Rzymu Benedykta 
VI z pomocą Klescencjuszy w czerwcu 974 wyniesiony został do godności papieskiej jako 
Boniłacy VII kardynałdiakon Franco. Polecił Benedykta wtrącić do więzienia i otruć. Kiedy na 
Rzym wyruszył cesarz Otton II. Boniłacy uciekł ze skarbem Stolicy Piotrowej do Konstanty-
nopolu. Na wieść o śmierci cesarza powrócił do Rzymu, aby nadal sprawować urząd. Od 
razu kazał uwięzić w Jana XIV, który zmarł otruty. Bonifacy został zamordowany rok później, 
w lipcu 985. Ściągnął na siebie nienawiść wszystkich, jego zwłoki wleczono przez ulice mia-
sta i porzucono na rynku. 

Zamyśl się… 
„Im lepiej poznajemy ludzi, tym mniej 
ich kochać możemy; Boga zaś tym 
więcej kochamy, im lepiej Go poznaje-
my.”                  /Św. Teresa od Jezusa/ 

Uśmiech… 
- No i co tam ksiądz mówił na kazaniu? - pyta oj-
ciec syna. - Mówił, że rodzice nie powinni wypyty-
wać o to swoich dzieci tylko sami mają przyjść do 
kościoła. 

Coś dla ducha… 
„O medytacji i drwalu” 

Gorliwy wikariusz postanowił w nadchodzącym adwencie podbudować parafian codzienną 
wspólną medytacją. Niektórych (wśród których spodziewał się pozytywnego echa) zapraszał 
osobiście. Ale kiedy miejscowy dyrektor wyznał mu, że jest zbyt zajęty, ksiądz stracił cier-
pliwość: Pan przypomina mi umęczonego drwala, który marnuje czas i siły, bo pracuje tępą 
siekierą. Tłumaczy się przy tym, że nie ma czasu, aby usiąść i naostrzyć ostrze.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


