
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 02.11 Wszystkich wiernych zmarłych (wsp. obowiązkowe)  
800 + Leszka Engela z int. rodziny  
1000 W intencjach Ojca Świętego  
1200 Za wszystkich zmarłych  
1600 + Franciszkę i Wincentego Szyszków  
Wtorek 03.11 Dzień Powszedni 
700 + Władysławę Wojtyś (r. śm.)  
1600 1) + Adama i Józefa Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików 
        2) + Romana, Stanisławę Znojów z int. syna 
1630 + Łukasza, Anielę, Franciszka Stachurów, Mariannę, Władysława, Henryka, Helenę 
Nowaków i Stefana Gubałę z int. rodziny Stachurów  
Środa 04.11 Św. Karola Boromeusza, biskupa.(wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Henryka Kowalskiego, Edwarda, Stanisława, Józefa, Anielę Malickich z int. rodz 
        2) + Tadeusza, Genowefę Januszków  z int. synowej Barbary i syna Bogdana    
1630 + Tadeusza i Genowefę Januszek   
Czwartek 05.11 Dzień Powszedni  
700 + Wojciecha, Katarzynę (r. śm) Nosków, Jana, Annę, Więckowskich, Jana, Stefanię 
Sołtysów 
1600  + Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę, Andrzeja Henryka Golów  
1630 + Mariannę Stachurę zam. córka   
Piątek 06.11 Dzień Powszedni  
1600 + Stefana, Annę, Tadeusza Salamonów, zm. z rodziny Salamonów, Węgrzynów, Ga-
brysiów, Kazimierę, Józefa Gibasów Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
1800  + Waldemara Bieleckiego (r. śm.) Annę, Tadeusza Bieleckiego, i Tadeusza Korbana  
Sobota 07.11 Dzień Powszedni  
1600 + Zofię Woźniczko, Bronisławę, Pędzik, Stefanię Zychowicz i zm. z rodziny Zawadz-
kich i Kowalskich   
1630  + Zofię Szałas zam. mąż z rodziną   
1800 1) + Franciszkę (2 r. śm), Jana Kubickiego i zm. z rodziny  
       2) O Boże bł. w 75 r. ur. Andrzeja oraz o potrzebne łaski dla żony Bogumiły   
Niedziela  08.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800 + Wandę (r. śm) i Stanisława Kaczorów  
1000 + Bolesława Kowalskiego (7 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1200 + chrzest: Krzysztof Pawlik  
1600 Msza Święta za parafię  
 

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:     Ap 7, 2-4. 9-14 / 1 J 3, 1-3 
Ewangelia:  Mt 5, 1-12a 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.  
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego ucz-
niowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał 
ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy  
w duchu, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bło-
gosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni bę-
dą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosławieni, którzy wpro-
wadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cier-
pią prześladowanie dla sprawiedliwości, al-
bowiem do nich należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
wam urągają i prześladują was, i gdy mówią 
kłamliwie wszystko złe na was z mego po-
wodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda w niebie». 
Kazanie espresso… 
"Krzysztof Zanussi wspomina, jak w filmie  
o świętości w obozie koncentracyjnym pró-
bowano zmienić mu scenariusz, w imię 

>>realizmu<< przypisując bohaterowi także wady. 
O świętości decyduje nie tyle ilość posiadanych zalet czy brak wad, ile jego wysiłek, zaan-
gażowanie oraz skuteczność w realizacji ewangelicznych błogosławieństw. 
Przed beatyfikacją Giorgio Frassatiego twórca jego portretu korzystał z fotografii, na której 
stoi na tle gór, z czekanem i fajką w ustach, która jednak na obrazie się nie znalazła.  

/ks. E. Burzyk/ 

Każdy może być święty! 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 02.11 –   Zaduszki 
 



 
 

A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych - w naszej wspólnocie parafialnej od-
pust. Zachęcamy do modlitwy przez wstawiennictwo niebiańskich patronów. O godz. 20.00 
zapraszamy na modlitwę różańcową na cmentarzu (przynieś znicz). Zaczynamy w kościele. 
▪ Od wczoraj w naszej parafii trwa VII Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. 
Akcja zakończy się 2 listopada. W jej ramach przewidziano zbiórkę pieniędzy do puszek, 
sprzedaż zniczy-cegiełek oraz mini wystawę. Zebrane pieniądze zostaną w całości przezna-
czone na prace renowacyjne na brzezińskim cmentarzu. Zachęcamy do wsparcia kolejnej 
kwesty. Dzięki nam wszystkim zostanie zachowana pamięć o osobach, które już od nas 
odeszły. 
▪ Podczas wczorajszego czuwania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Świętych Ma-
lowanie”. Wzięło w nim udział ok. 60 dzieci. Prace ze świętymi i błogosławionymi były nie-
samowite. Efekty talentu młodych artystów możemy podziwiać w ramach wystawy. Każdy 
uczestnik został nagrodzony. Wyróżniono prace Wojciecha Taracha (4-6 lat), Agaty Nartow-
skiej (7-9 lat), Miłosza Giemzy (10-12 lat). Sponsorem nagród był ks. Józef Knap, Redakcja 
Pisma Parafialnego SANCTUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. W ko-
ściele jest również wystawa prac pokonkursowych uczniów gimnazjum, którzy malowali figu-
ry świętych z naszego kościoła. 
▪  Jutro Dzień Zaduszny, kiedy Kościół szczególnie modli się za duże wiernych zmarłych. 
Msze święte w naszym kościele: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00. 
▪ Prace przy pomniku upamiętniającym ofiary wojen na naszym cmentarzu dobiegają końca. 

Odpusty 
Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla 
zmarłych. We wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z nich korzystają, 
mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko 
raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i równocześnie 
zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić 
odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie 
zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”. Do tej informacji należy jeszcze 
dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. 
warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź 
sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, ja-
ką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek do-
tyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Oj-
cze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiej-
kolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga 
się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten 
jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znaj-
duje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli 
brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy 
odpust będzie tylko cząstkowy. Co to jest odpust?„Odpust jest to darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpo-
wiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, 
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie 
ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471). Grzech ciężki pozbawia nas komunii z 
Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa 
się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona 
i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, po-
woduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na 
ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, 
co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem 
„odpust”. 

 

 

Boży człowiek… - św. Leonard z Limoges (6 listopada) 
Na podstawie pilnych badań można stwierdzić, że Leonard 
urodził się w Galii za panowania cesarza Anastazego (491-
518). Pochodził ze znakomitej rodziny frankońskiej, zaprzy-
jaźnionej z królem Franków, Klodwikiem. Ten zgodził się 
nawet być ojcem chrzestnym Leonarda. Wychował się on  
u biskupa Reims, św. Remigiusza. Potem został pustelni-
kiem. Nie przyjął ofiarowanej mu przez Klodwika godności 
biskupa w Micy. Zamieszkał natomiast w puszczy leśnej 
koło Limoges. Pewnego dnia odwiedził go Klodwik z okazji 
polowania, jakie urządził w tych stronach. Prosił Leonarda 
o modlitwę, gdyż jego małżonka miała bardzo bolesny, 
ciężki i niebezpieczny dla swojego życia poród. Dzięki mo-
dlitwie Leonarda bóle ustały, a królowa szczęśliwie urodziła 
dziecię. Król w podzięce podarował Leonardowi cały las. 
Leonard wystawił tam kościółek pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny. Gdy dotkliwie odczuwał brak wody, wy-
trysnęła ona cudownie w postaci źródła, z którego skwa-
pliwie korzystali pątnicy. Sława Leonarda przekroczyła 
okolice Limoges. Napływali do niego pątnicy, nawet z An-

glii i Niemiec, błagając go o wstawiennictwo u Boga. Był orędownikiem uwięzionych i wsta-
wiał się za nimi przed królem i przed możnymi. Dlatego ikonografia zwykła przedstawiać go  
z łańcuchem i kajdanami. Według żywotów, jakie powstały w średniowieczu, Leonard miał 
także uzdrowić wielu chorych. Z czasem założył klasztor, gdyż pod jego kierownictwo du-
chowe zgłaszało się wielu chętnych. Klasztor z biegiem lat otrzymał wezwanie św. Leonar-
da. Leonard miał pożegnać się z ziemią 6 listopada. Rok jego śmierci jest nieznany. Jego 
grób stał się natychmiast miejscem pielgrzymek. Modlitwa. Panie przez wstawiennictwo św. 
Leonarda ucz nas pełnić Twoją wolę. Amen. 
Tu es Petrus... 
136. Jan XIV (XII.983-20.VIII.984)  Popierany przez Ottona II był zwolennikiem reform, jed-
nak po śmierci Ottona II w roku 984 z Konstantynopola powrócił do Rzymu dawniejszy anty-
papież Bonifacy VII, przejął przy pomocy antycesarsko nastawionej arystokracji (Krescen-
cjusze) ponownie władzę i kazał uwięzić Jana który zmarł otruty 20 sierpnia 984. Lecz rów-
nież Bonifiacy nie utrzymał się długo, już w 985 r. Zdetronizowano go i zamordowano. 
Zamyśl się… 
„Jeśli ktoś stracił pieniądze, nic nie stracił. Jeśli ktoś 
przegrał bitwę i stracił wojsko, mało stracił. Jeśli ktoś 
stracił wiarę, wszystko stracił” /Napoleon Bonaparte/ 

Intencja różańcowa na listopad 
ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć 
się na osobiste spotkanie i dialog ze 
wszystkimi, również z tymi, którzy 
mają inne niż my przekonania.  
ewangelizacyjna: Aby Pasterze Ko-
ścioła, głęboko miłując swoje owce, 
mogli towarzyszyć im w drodze  
i podtrzymywać ich nadzieję. 

Uśmiech… 
Jasiu zgubił się w lesie i wysłał do znajomych smsa. 
- Zgubiłem się w lesie. Odpisali: - Dobrze, znajdziemy 
cię, ale napisz gdzie jesteś. 
Coś dla ducha… 

„O trzech mnichach i opacie” 
Pewnego razu – opowiada staroegipska legenda – przyszli do opata trzej mnisi i zaczęli się 
przechwalać swoimi dokonaniami. Pierwszy nauczył się na pamięć Pisma Świętego, Stare-
go i Nowego Testamentu. – Zapełniłeś więc słowami powietrze – stwierdził sucho opat. 
Drugi przepisał całą Biblię. – Zapchałeś więc świat papierem – brzmiała odpowiedź. Trzeci 
powiedział, iż tak pościł, że jego piec zarósł trawą. – Zaniedbywałeś więc gościnność – rzekł 
świątobliwy mąż.                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 

 

 
 


