
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów 
        2) O zdrowie i Boże bł. w 10 r. ur. Julii Mazur i 3 r. ur. Kingi Mazur z int. rodziców  
1700 1) + Janinę i Stanisława Malickich  
        2) W 10 r. zawarcia sakramentu małżeństwa Magdaleny i Jacka Machulskich   
Wtorek 11.10 Dzień Powszedni  
700 + Zdzisława Lużyńskiego (50 r. ur.)   
1600 1) + Kazimierza Bałę (r. śm.), Józefa i Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  
        2) + Danutę Stachurę zam. mąż i córka z rodziną   
1700 + Ryszarda Dąbrowskiego, Tadeusza, Piotra, Janinę Rabiejów z int. rodziny   
Środa 12.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza Wiejasów zam. rodzina  
         2) + Edwarda, Krystynę, Bogusława i zm. z rodz. Gruszczyńskich i Kaczorów  
1700 1) + Stanisława (r. śm.) i Janinę Praszkiewicz  
        2) + Barbarę Adamczyk zam. pracodawca   
Czwartek 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego – RELIKWIE BŁ. HONORATA 
700 + Władysława (r. śm.) i Stanisławę Mrola  
1600 + Janinę Tkacz (r. śm.) Stanisława Tkacza  
1700  + Bronisławę Pędzik, Stefanię Zychowicz zm. z rodziny Kowalskich i Zawadzkich  
2000 1) + Stefanię, Michała, Stanisława Obarzanków i zm. z rodz. Obarzanków  
        2) W 50 r. ślubu Krystyny i Stanisława   
Piątek 14.10 Dzień Powszedni  
700 + Tadeusza Barana 
1600 1) zm. z rodz.: Zawadzkich, Góreckich, Chołujów i Sebastiana Tetelewskiego  
        2) + Jana Nowaka (1 r. śm.) zam. dzieci  
1700 1) + Edwarda Brzozę, Helenę i Jana Grzywnów zam. rodzina Grzywnów  
        2) +Ryszarda Zegadło zam. żona z rodziną 
Sobota 15.10 Św. Teresy z Avila – RELIKWIE ŚW. TERESY Z AVILA 
1500 ślub Malicka Monika, Bętkowski Krzysztof   
1600  + Genowefę Pietszczyk i zm. z rodziny Pietszczyków i Tkaczów   
1700 1) + Celinę Więcek (10 r. śm.)   
        2) + Wiesława (10 r. śm), Antoninę, Tadeusza Burasów i zm. z rodziny Burasów 
Niedziela  16.10 XXIX Niedziela Zwykła 
800 + Jana, Helenę Soja, Józefę i Wawrzyńca Stanek  
1000 + Stanisławę Stefanię Dziewięckich  
1200 Msza Św. za parafię  
1600 1) + Katarzynę, Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek, Janinę Budzik  
        2) w 40 r. ślubu Krystyny i Tadeusza o Boże bł. i opiekę Wszystkich Świętych 
 

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  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krl 5, 14-17  
                   2 Tm 2, 8-13 
Ewangelia: Łk 17, 11-19 
Stało się, że Jezus zmierzając do 
Jerozolimy przechodził przez po-
granicze Samarii i Galilei.  
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wy-
szło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z da-
leka i głośno zawołali: «Jezusie, 
Mistrzu, ulituj się nad nami».  Na 
ich widok rzekł do nich: «Idźcie, 
pokażcie się kapłanom». A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy 
jeden z nich widząc, że jest 
uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dziękował Mu. A był 
to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czy nie dziesięciu zostało 

oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec».  Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowi-
ła». 
Kazanie espresso… 
„Słownik uprzejmości nakazuje częste używanie słowa >>dziękuję<<, które należy mówić 
także do ekspedientki, listonosza, dostawcy, kogoś, kto przytrzymał nam drzwi. 
Tylko jeden trędowaty, Samarytanin uważany za poganina, wrócił podziękować za uzdro-
wienie. Uczynił to tak ostentacyjnie, jakby dziękowanie sprawiało mu radość. 
>>Najtrudniejsze chwile przeżywa ateista wtedy, kiedy czuje się wdzięczny, a nie wie, komu 
dziękować<< - mówił o swoim życiu przed nawróceniem Clive Staples Lewis<<.” 

 /ks. E. Burzyk/ 
 

„Jeżeli Najświętsza Panna  
zawsze polecała odmawiać różaniec  

gdziekolwiek się ukazała, nie wydaje ci się, 
że musi być tego jakiś specjalny powód?” 

 
 



A w parafii… 
▪ Dziś obchodzimy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miło-
sierdzia”. Tradycyjnie odbywa się zbiórka pieniędzy dla zdolnej młodzieży. 
▪ 1 października grupa 50 członków Kół Żywego Różańca z naszej parafii udało się wraz  
z ks. proboszczem Józefem Knapem na spotkanie do Wiślicy. 
▪ Z 4 na 5 października 20 osób z parafii Brzeziny uczestniczyło w nocnym czuwaniu na Ja-
snej Górze. 
▪ Dnia 7 października minęła 3 rocznica objęcia przez ks. Józefa Knapa probostwa w Brze-
zinach. Niech Królowa Różańca Świętego wyprasza mu potrzebne łaski.  
▪ W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (13 
października) oraz św. Teresy z Avila (15 października). Zapraszamy na msze św. z błogo-
sławieństwem relikwiami. 
▪ W niedzielę 23 października do naszej świątyni zostaną wprowadzone relikwie bł. Michała 
Sopoćko, Apostoła Miłosierdzia Bożego. Tego dnia z Wilna przyjedzie s. Michaela Rak, ze 
zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która będzie zbierała ofiary na jedyne litewskie 
hospicjum. Niech stanie się to okazją do czynnego zaangażowania się w dzieła miłosierdzia. 
Przygotowaniem do tej uroczystości będzie 9-cio dniowa nowenna, którą zaczniemy 14 
października. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Pa-
rafialny Zespół Caritas zachęcają do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Świętych malo-
wanie”. Wybierz patrona, którego relikwie są obecne w kościele pw. Wszystkich Świętych  
w Brzezinach -> namaluj krótką historię świętego lub błogosławionego w formie komiksu na 
1 sztywnej kartce formatu A4 -> umieść z drugiej strony pracy swoje imię, nazwisko, wiek i 
adres -> złóż pracę w zakrystii kościoła w Brzezinach lub Akademii Przedszkolaka w Brze-
zinach do 23 października 2016 roku -> rozstrzygnięcie konkursu na czuwaniu Świętych 
Obcowanie w kościele w Brzezinach 31 października 2016 r. o godz. 18.00. 

Nowenna do bł. Michała Sopoćki 
Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego Ks. Michała Sopoćko apostołem Twego nieo-
graniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla 
rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzy-
mał(a) łaskę... za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen.        Ojcze nasz ..... Zdrowaś Maryjo..... Chwała Ojcu ..... 
Znalezione… 
Matka Teresa rok przed śmiercią opublikowała list do Polaków. Była świadkiem toczącej się 
wówczas debaty nad zmianami prawnymi o ochronie życia. List z Kalkuty nie dotyczył jed-
nak wyłącznie aborcji. Święta dotknęła czegoś bardzo ważnego. Święta leżała już wówczas 
w szpitalu. Zmarła niecały rok później, 5 września 1997 roku. - Życie jest najpiękniejszym 
darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym. Bóg daje 
nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości do głębi 
naszego istnienia - pisała Matka Teresa. Dodała również, że ten dar od Boga nie jest tylko 
dla nas, ale po to "abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry". Święta wska-
zała również, że nie można bać się życia małego dziecka ze względu na pragnienie "wy-
godniejszego życia" czy "wolności": - Bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponie-
waż Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego 
szczęścia, naszej miłości - pisała Matka Teresa. Wskazała, że ochrona życia nie dotyczy 
tylko jedności i wnoszenia pokoju, ale że zaczyna się od kochania "małego dziecka już  
w łonie matki": - tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, 
ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie  
i mnie od zabijania się nawzajem? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być 
łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie 
zdane na matkę.                                                                                                    /za: deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Edwin (12 października) 
Edwin urodził się w drugiej połowie VI w. Po odzyskaniu tronu musiał 
nieustannie walczyć z sąsiadami, aby utrzymać swoje królestwo. Pozycję 
Edwina umacniał sojusz z królem Kentu, św. Etelbertem. Przyjaźń obu 
władców utrwalił ślub córki Etelberta, Etelburgi, z Edwinem. Pod wpły-
wem Etelberta i jego córki także Edwin przyjął chrzest w roku 627 z rąk 
św. Paulina z Yorku. Był to więc drugi w kolejności król w Anglii, który 
przyjął chrzest. Edwin z całym zapałem neofity zabrał się do pozyskania 
wszystkich swoich poddanych dla Chrystusa. Nie tylko udzielił Paulinowi 
pełnego poparcia, ale sprowadzał misjonarzy, wystawiał kościoły i skłonił 
panów królestwa, aby poszli w jego ślady. Modlitwa. Panie Jezu przez 
wstawiennictwo św. Edwina prosimy Cię ucz nas oddać się w pełni pod 
Twoje władanie. Amen. 

Tu es Petrus... 
185.  Bł. Innocenty V (21.I-22.VI.1276) Piotr z Tarantasia, urodzony w Sabaudii, z zakonu 
dominikanów, nauczał w Uniwersytecie Paryskim i był prowincjałem zakonu we Francji.. 
Sławne były jego naukowe publikacje. Innocenty wiódł życie pobożne, zgodne z ówczesny-
mi surowymi obyczajami swego zakonu. 
Zamyśl się… 
„Śmierć Jezusa nie woła o 
pomstę i karę, ale daje po-
jednanie. A Jego krew zo-
stała przelana nie przeciwko 
komukolwiek, ale za wielu, 
za wszystkich.” 
          /papież Benedykt XVI/ 

Uśmiech… 
Mama do synka: - Dosyć 
już tej piłki nożnej! Wy-
łącz telewizor, zmów 
paciorek i do łóżka! - 
Mamo! A czy to ładnie 
odrywać Bozię od takie-
go dobrego meczu? 

Extra… 
× 09.10 - Dzień Znaczka Poczto-
wego 
× 10.10 - Światowy Dzień Drzewa 
× 13.10 - Dzień Ratownictwa Me-
dycznego 
× 14.10 - Dzień Edukacji Narodo-
wej 

Coś dla ducha… 
„Odwrotność stworzenia”  

Nieznany autor napisał przejmujący tekst, który ukazuje niszczące działanie człowieka: „Na 
końcu człowiek zniszczył niebo, które nazywało się ZIEMIA. Ziemia była piękna aż do chwili, 
kiedy duch ludzki uniósł się nad nią i zniszczył wszystko. Wtedy człowiek rzekł: „Niech się 
stanie ciemność!” I człowiek widział, że ciemność jest dobra. I nazwał człowiek ciemność  
„bezpieczeństwem”. I podzielił się na rasy i religie, i klasy społeczne. I nie było wieczoru ani 
poranka dnia siódmego przed końcem. A potem człowiek rzekł: „Niech powstanie nocny 
rząd, aby panował nad nami w ciemnościach. Niech powstaną armie, aby trzymały kontrolę 
nad ciałami, abyśmy mogli nauczyć się zabijać jedni drugich trafnie i skutecznie w naszych 
ciemnościach. I nie było wieczoru ani poranka dnia szóstego przed końcem. A potem czło-
wiek rzekł: „Niech powstaną rakiety i bomby, aby zabijać szybciej i sprawniej. Niechaj po-
wstaną komory gazowe i piece krematoryjne, aby niszczyły całkowicie. I nie było wieczoru 
ani poranka dnia piątego przed końcem. A potem człowiek rzekł: „Niech powstaną narkotyki 
i inne formy ucieczki przed nieustannym strapieniem… rzeczywistością, która zakłóca nasz 
błogi spokój”. I nie było wieczoru ani poranka dnia czwartego przed końcem. A potem czło-
wiek rzekł: „Niechaj się oddzielą jedne narody od drugich, abyśmy wiedzieli, kto jest naszym 
wspólnym wrogiem”. I nie było wieczoru ani poranka dnia trzeciego przed końcem. A wresz-
cie rzekł człowiek: „Uczyńmy Boga na nasz obraz, podobnego nam. Niech Bóg myśli - jak 
my myślimy, nienawidzi - jak my nienawidzimy, i zabija - jak my zabijamy”. I nie było wieczo-
ru ani poranka dnia drugiego przed końcem. OSTATNIEGO dnia moce ziemi zostały 
wstrząśnięte. Ogień pochłonął piękny glob ziemski i nastała - CISZA. Sczerniała ziemia 
spoczywała teraz, oddając cześć jedynemu prawdziwemu Bogu.  A Bóg widział wszystko, 
co człowiek uczynił - i w ciszy zalegającej nad dogasającymi zgliszczami - BÓG PŁAKAŁ!”  

/ks. Zbigniew Trzaskowski/ 
 


