
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 24.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Henryka i Cecylię Kmiecików 
        2) W 40 r. ślubu Henryka i Genowefy Salamon zam. dzieci  
1700 1) + Henryka Pękackiego 
        2) + Bogdana Słowińskiego zam. szwagier Zdzisław z rodziną  
Wtorek 25.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę Bernat   
        2) + Marię, Józefa Lużyńskich   
Środa 26.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Mariana Piotrowskiego, Józefa Pabiana i Jerzego 
Dziergwę  
        2) + Franciszka Brzezińskiego  
1700 1) + Juliana Misiora  
        2) w 40 r. ślubu Anny i Bogdana Lachów o zdrowie i Boże bł. zam. dzieci z rodz. 
Czwartek 27.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława, Władysławę, Henryka i Stanisława Jędrochów z int. rodz.  
        2) + Sabinę Wnuk zam. siostra Krystyna z mężem   
1700 1) + Helenę Nowak (4 r. śm.)  
        2) + Ryszarda Bigaja (1 r. śm.)   
Piątek 28.10 Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto) 
1600 1) + Jerzego i Stefana Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka i zm. z rodziny Krawczy-
ków i Szczepankowskich zam. rodzina  
         2) + Zdzisława Metrykę (13 r. śm.)  
1700 1) + Tadeusza Barana, Alfredę i Witolda Mirek, Barbarę i Jerzego Stachurskich 
        2) + Mariusza Prędotę (r. śm) zam. ciocia  
Sobota 29.10 Dzień Powszedni  
1600  1) + Genowefę i Tadeusza Januszków  
         2) + Barbarę Adamczyk zam. rodz. Bentkowskich   
1700 1) + Władysława, Karola, Sebastiana Tetelewskich, Anielę, Franciszka Baran zam. 
Woźniakowie  
        2) + Ryszarda Zegadło zam. rodzina Facon 
Niedziela  30.10 XXXI Niedziela Zwykła 
800 + Franciszkę Kubicką (3 r. śm.) Jana i zm. z rodz. Kubickich i Pietrzczyków  
1000 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich   
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Kazimierza Mazura i Stanisława Dyragę zam. dzieci  

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 
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08 84930004 0070 0205 4104 0001 
 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

 PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
  

 

XXX Niedziela Zwykła 
23 października 2016 r. Nr 47 (413) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
Syr 35, 12-14. 16-18 /  2 Tm 4, 6-9. 16-18 
Ewangelia: Łk 18, 9-14 
Jezus powiedział do niektórych, co ufali so-
bie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a 
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się  
w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cu-
dzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. Natomiast cel-
nik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi  
i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesz-
nika”. Powiadam wam: Ten odszedł do do-
mu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżo-
ny, a kto się uniża, będzie wywyższony». 
Kazanie espresso… 
„Ksiądz Michał Heller mówi, by nie pomniej-
szać swych możliwości; ich właściwe roze-
znanie połączone jest z pokorą; dzięki któ-
rej potrafimy ocenić siebie w świetle praw-
dy. 
Obie postawy, faryzeusza i celnika, były 
niewłaściwe; jeden ocenił siebie zbyt do-
brze, porównując się z ludźmi, których 

uznał za gorszych, drugi był dla siebie zbyt surowy. 
Jean Vanier zachęca, by zaufać Jezusowi i zaakceptować w sobie także „ciemną stronę”,  
w której mieszka lęk; wtedy da nam światło i poczujemy się wolni, żeby działać.” 

/ks. E. Burzyk/ 

Wzorze pokory i pełnej ufności 
Błogosławiony Michale Sopoćko 

nasze prośby zanieś Panu 
 
 

Extra… 
× 25.10 -  Dzień Kundelka 



A w parafii… 
▪ Dzisiejszą niedzielę przeżywamy wspólnie z nowym patronem. O godz. 10.00 relikwie bł. 
ks. Michała Sopoćko zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła przez ks. Mar-
ka Mrugałę. Dokona on także poświęcenia nowego budynku gospodarczego wraz z kaplica 
św. Józefa. Dziś gościmy także s. Michaelę Rak ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosierne-
go, która będzie zbierać ofiary na jedyne na Litwie hospicjum.  
▪ Dziś mija termin składania prac w konkursie „Świętych Malowanie” 
▪ W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy w naszej parafii Dzień Seminaryjny. Gościliśmy dwóch 
kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach Daniela Olejarczyka (V rok)  
i Łukasza Chowańca (II rok). Podczas tego dnia zebrane zostało 3036 zł na cele WSD. Bóg 
zapłać za hojność. 
▪ Zachęcamy serdecznie do pomocy przy wspólnym porządkowaniu cmentarza w najbliższą 
sobotę 29 października od godz. 9.00.  
▪ Bardzo prosimy o segregowanie odpadów w śmietniku przy cmentarzu zgodnie z ozna-
czeniami. 
▪ Za tydzień rozpoczynamy Triduum Odpustowe „Świętymi bądźcie”. W niedzielę 30.10., 
będziemy gościć w Brzezinach księży misjonarzy ze Zgromadzenia Matki Bożej Pociesze-
nia. O. Aszanafi pochodzi z Etiopii, a o. Natanael z Kenii. Przybliżą nam radość wiary w kra-
jach afrykańskich. Będzie także możliwość wsparcia misji. W poniedziałek 31.10. o godz. 
18.00 odbędzie się już po raz piąty czuwanie „Świętych Obcowanie”. Zgromadzimy się ze 
świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do Boga. Wykorzystajmy ten szcze-
gólny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i doświadczanie wspólnoty. Poświęćmy 
trochę czasu dla patronów naszej parafii. Prosimy, by na czuwanie przynieść lampiony. We 
wtorek 01.11. zapraszamy do udziału we mszach św. odpustowych. Uroczysta suma zo-
stanie odprawiona na ołtarzu polowym. Tego dnia będziemy szczególnie modlić się za śp. 
ks. Augusta Żołątkowskiego, który dokładnie 150 lat temu założył brzeziński cmentarz. 
▪ W dniach 30.10-02.11 odbędzie się VIII Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezi-
nach. Tradycyjnie przy wejściach na naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek. Kwestującymi będą samorządowcy, społecznicy, nauczyciele, strażacy, uczniowie. 
W poniedziałek i wtorek na parkingu znicze będą rozprowadzać przedstawiciele Duszpa-
sterstwa Młodzieży GÓRA. Nie zabraknie także okolicznościowego banneru. Zwracamy się 
z prośbą o wsparcie tej zacnej inicjatywy. Akcja odbędzie się w tym roku pod hasłem: „Kto 
znał wspomni, kto kochał nie zapomni”. 
Czy wiesz, że… 
Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie czyli… Krzy-
żacy istnieje po dzień dzisiejszy. Obecnie Krzyżacy (którzy niezbyt chlubnie zapisali się  
w polskiej historii) mają swoją siedzibę w Wiedniu i zajmują się pracą duszpasterską a także 
prowadzeniem placówek służby zdrowia.  Z potwierdzonych danych z 2010 roku do tego 
zakonu należało też dwóch Polaków. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Niewola awiniońska papieży (1309 - 1377) – okres rezydowania papieży w Awinionie. Awi-
nion stał się rezydencją papieży w 1309, kiedy osiadł tam wraz z Kurią papież Klemens V. 
Ich własnością miasto zostało jednak dopiero w 1348, kiedy papież Klemens VI kupił je za 
80 tys. złotych guldenów od królowej Joanny Neapolitańskiej. Kolejni papieże rezydowali  
w Awinionie aż do 1377. Wszyscy papieże rezydujący w Awinionie byli narodowości francu-
skiej. Byli szczególnie związani z południową Francją, a ich językami macierzystymi były 
różne języki (dialekty) langues d'oc. Z tego powodu woleli rezydować w Prowansji, na tery-
torium eksklawy należącej od 1274 do Państwa Kościelnego, zwanej hrabstwem Venaissin. 
Dopiero Grzegorz XI, wsłuchując się w napomnienia św. Katarzyny Sieneńskiej powrócił do 
Rzymu w 1377. 

 

 

Boży człowiek… - św. Frumencjusz (27 października) 
Do Martyrologium Rzymskiego wpisał go kardynał Ba-
roniusz (+ 1607). Żywot Frumencjusza przekazał po-
tomnym Rufin. Według jego relacji pewien filozof z Tyru 
w towarzystwie dwóch swoich uczniów - Frumencjusza  
i Edezjusza - udawał się do Indii. Jednak burza zagnała 
jego okręt do granic Etiopii. Tam zostali pochwyceni  
i wzięci do niewoli. Odesłano ich na dwór króla do 
Axum. Byli bowiem bardzo pięknymi i obiecującymi 
młodzieńcami. Na dworze królewskim doszli do najwyż-
szych godności. Frumencjusz miał zostać sekretarzem 
królewskim. Po śmierci króla w tym samym charakterze 
zatrzymała go na swoim dworze królowa. Niedługo po-
tem obaj młodzieńcy poprzez kupców chrześcijańskich 
zapoznali się z Kościołem katolickim. Odtąd stali się 
najżarliwszymi propagatorami wiary w Chrystusa. Za 
pozwoleniem syna królowej, który objął z kolei tron, 
Edezjusz wrócił do Tyru, a Frumencjusz udał się do 
Egiptu, do Aleksandrii, gdzie z rąk św. Atanazego ok. 

roku 340 przyjął sakrę biskupią. W taki to sposób został nie tylko ojcem chrześcijaństwa  
w Etiopii, ale także hierarchii kościelnej, którą tam założył. Było to za czasów cesarza Kon-
stantyna I Wielkiego i jego syna Konstancjusza. Król Ezan nie tylko dał Frumencjuszowi 
pełną swobodę w tej pięknej akcji, ale nawet sam z jego rąk wraz z bratem przyjął chrzest. 
Ponieważ patriarcha Aleksandrii, św. Atanazy, udzielił sakry biskupiej Frumencjuszowi, dla-
tego przez 1500 lat Kościół w Etiopii był uzależniony od patriarchów Aleksandrii. Oni mia-
nowali biskupów tegoż kraju. Dopiero w roku 1959 prawosławny Kościół w Etiopii uzyskał 
status autokefalicznego (niezależnego), z własnym patriarchą. Niestety, w V wieku patriar-
chowie aleksandryjscy przeszli na monofizytyzm. Wprowadzili więc monofizytyzm jako obo-
wiązujący w Etiopii. Monofizytów egipskich i etiopskich zwykło się nazywać koptami. Modli-
twa. Boże przez wstawiennictwo św. Frumencjusza naucz nas się zachwycać Tobą. 
Tu es Petrus... 
187.  Jan XXI (B.IX.1276-20.V.1277) (Nie ma papieża o imieniu Jan XX: w katalogu papieży 
omyłkowo przed Janem XV umieszczono kolejnego papieża o tym samym imieniu. Kiedy 
pomyłkę zauważono, papieżom XI i XII wieku pozostawiono ich oznaczenie) Piotr Juliani, 
biskup Tuskulum, 1210-1277. Był wybitnym teologiem i filozofem; od 1242 do 1252 studio-
wał w Sienie medycynę. W roku 1273 został arcybiskupem Bragi i kardynałem. Obok filozo-
ficznych zachowało się też sporo jego prac z zakresu medycyny. Za jego pontyfikatu zakoń-
czono pertraktacje w sprawie unii z Grekami. Zmarł w Viterbo. 
Zamyśl się… 
„Modlitwa pańska będzie wam księgą nad wszyst¬kie 
książki najlepszą, którą jeśli będziecie czytać z miłością i 
pokorą, jeśli w tym zachowacie pilność, nic więcej nie bę-
dzie wam potrzebne.”                             /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech… 
- Byłeś na wycieczce w Szko-
cji. Czy to prawda, że oni tacy 
skąpi? 
- Daj stówę, to ci opowiem. 

Coś dla ducha… 
„Plan pokoju dla wszystkich”  

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, pewien Amerykanin ustalił nagrodę w wysokości 
miliona dolarów dla tego, kto opracuje plan uniwersalnego pokoju. Zgłoszono ponad 22 000 
planów i propozycji! Sąd konkursowy długo i nadzwyczaj wnikliwie oceniał każdą ze zgło-
szonych propozycji, w końcu jednak odnalazł plan najkrótszy, najbardziej lapidarnie sformu-
łowany i jednocześnie przekonywujący. Składał się on tylko z dwu słów: „Przyjmijcie Jezu-
sa”.                                                                                                  /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


