
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 31.10 Dzień Powszedni  
1600 + Mariana, Janinę, Bolesława, Kazimierza Szewczyków, Mariannę, Tadeusza, Bogda-
na Kowalskich   
1800 czuwanie „Świętych Obcowanie” 
Wtorek 01.11 Wszystkich Wiernych Zmarłych (wsp. obowiązkowe)  
800 + Władysława, Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza 
1000 + Mariannę Stachura z int. córki   
1200 + Msza Święta za zmarłych parafian i ks. Augusta Żołątkowskiego 
1600 + Władysława Bedlę w 15 r. śm. zam. syn Krzysztof z rodziną   
Środa 02.11 Wszystkich Wiernych Zmarłych (wsp. obowiązkowe)  
800 1) + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów 
      2) za zm. w czyśćcu cierpiących  
1200 1) Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę, Henryka, Andrzeja Golów z int. rodziny 
        2) Msza Święta w int. Ojca Świętego   
1600 1) W int. zmarłych z Parafii Brzeziny  
        2) W int. Ojca Świętego  
Czwartek 03.11 Św. Marcina de Porres, zakonnika (wsp. dowolne) 
700 + Władysławę Wojtyś (r. śm.)  
1600 + Franciszkę Szyszkę  (r. śm.) i Wincentego Szyszkę 
1630 o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla pewnej osoby i dziękczynna za Bożą obecność 
w życiu  
Piątek 04.11 Św. Karola Boromeusza, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Stefanię i Jana Znojek  
1700 1) + Mieczysława i zmarłych z rodziny Malickich  
        2) + Helenę Niechciał 
Sobota 05.11 Dzień Powszedni  
1600 1) O Boże bł. w 60 r. ur. Elżbiety Zychowicz  
       2) w int. Michała w 4 r. ur. o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej z int. rodziców 
1630 w 31 r. ślubu Jadwigi i Mariana o zdrowie i Boże bł. na dalsze lata   
Niedziela  06.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800 + Władysława Bedlę (15 r. śm.)  
1000 1) w intencji pielgrzymów z Róż Żywego Różańca do Wiślicy 
        2) Za zm. członkinie z Koła różańcowego Ojca Pio z Brzezin i o Boże bł. dla żywych 
1200 + Wandę Kaczor (r. śm.) i zm. w rodz. Kaczorów  
1600 + Stefanię, Jana, Anielę Kruk, Stanisławę, Józefa Korban  
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Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Mdr 11, 22 – 12, 2 /  2 Tes 1, 11 – 2, 2     Ewangelia:  Łk 19, 1-10 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód  
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus 
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».  Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli ko-
go w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».  Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Czło-
wieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło». 
Kazanie espresso… 
„Nie ma wypadków tak nieszczęśliwych, z których by ludzie zręczni nie wyciągnęli jakiejś 
korzyści, ani też tak szczęśliwych, których by nierozważni nie mogli obrócić na swą 
szkodę<< - pisał Rochefoucauld. 
Zapewne Zacheusz nie był zadowolony ze swego niskiego wzrostu, a już na pewno  
w sytuacji, kiedy inni zasłaniali mu widok. Jednak dzięki temu musiał wejść na drzewo, tam 
został dostrzeżony przez Jezusa.  
>>Chromy, ślepy i głuchy często Boga złowi, Ujrzy, posłyszy; prędzej niźli ludzie zdrowi”.   
 
 

Extra… 
× 30.10 – Dzień Kobiecości 
× 31.10 – Światowy dzień oszczędzania  



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy Triduum Odpustowe „Świętymi bądźcie”. Niedziela 30.10. gościmy  
w Brzezinach księży misjonarzy ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. O. Ashenafi po-
chodzi z Etiopii, a o. Natanael z Kenii. Przybliżą nam radość wiary w krajach afrykańskich. 
Będzie także możliwość wsparcia misji. Dziś kończy się Tydzień Misyjny. W poniedziałek 
31.10. o godz. 18.00 odbędzie się już po raz piąty czuwanie „Świętych Obcowanie”. Zgro-
madzimy się z ponad 50 świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do Boga. Wy-
korzystajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i doświadczanie 
wspólnoty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Prosimy, by na czuwanie 
przynieść lampiony. Przed rozpoczęciem czuwania odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu 
„Świętych Malowanie”. We wtorek 01.11. zapraszamy do udziału we mszach św. odpusto-
wych. Uroczysta suma zostanie odprawiona na ołtarzu polowym. Tego dnia będziemy 
szczególnie modlić się za śp. ks. Augusta Żołątkowskiego, który dokładnie 150 lat temu za-
łożył brzeziński cmentarz. O godz. 20.00 zapraszamy na modlitwę różańcową i koronkę do 
Bożego Miłosierdzia na cmentarzu. Początek w kościele, prosimy zabrać znicze. 
▪ W dniach 30.10-02.11 odbędzie się VIII 
Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w 
Brzezinach. Tradycyjnie przy wejściach na 
naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pie-
niędzy do puszek. Kwestującymi będą sa-
morządowcy, społecznicy, nauczyciele, 
strażacy, uczniowie. W poniedziałek i wto-
rek na parkingu znicze będą rozprowadzać 
przedstawiciele Duszpasterstwa Młodzieży 
GÓRA. Nie zabraknie także okolicznościo-
wego baneru. Zwracamy się z prośbą o 
wsparcie tej zacnej inicjatywy. Akcja odbę-
dzie się w tym roku pod hasłem: „Kto znał wspomni, kto kochał nie zapomni”. Dzięki dotych-
czasowym zbiórkom udało się już odnowić 24 nagrobki (żeliwne, kamienne, drewniane), 
wybudować grób ekumeniczny, oraz Mur Pamięci Ofiar Wojen (który w tym roku został do-
kończony). Na ukończeniu są również prace nad internetową bazą cmentarza wraz z wy-
szukiwarką grobów. Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, które warto podjąć w celu ochrony  
i odnowy zabytkowego cmentarza w Brzezinach.  
▪ Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w porządkowanie cmentarza. 
▪ W niedzielę, 23 października 2016 r. nasza parafia zyskała nowego patrona - bł. Michała 
Sopoćko, prezbitera. Relikwie tego krzewiciela Bożego Miłosierdzia trafiły do Brzezin z Bia-
łegostoku, gdzie spoczywają doczesne szczątki bł. Michała. Zostały one umieszczone  
w specjalnym relikwiarzu z wizerunkiem patrona, który ufundowała pewna rodzina z Brzezin. 
Wprowadzenia relikwii o godz. 10.00 dokonał ks. kan. Marek Mrugała, wicedziekan dekana-
tu morawickiego i proboszcz parafii w Bilczy, która „wyrosła" z brzezińskiej wspólnoty. 
Wcześniej ks. Mrugała poświęcił także wyremontowany budynek gospodarczy, w którym 
znajduje się kaplica św. Józefa, salka parafialna, sklepik oraz toalety. Tego dnia do Brzezin 
przyjechała również s. Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, założo-
nego przez bł. ks. Michała. Na Mszach św. przybliżała ona postać nowego patrona oraz 
opowiadała o jedynym na Litwie hospicjum, które prowadzi. Mieści się ono w Wilnie w bu-
dynku, w którym został namalowany pierwszy obraz „Jezu ufam Tobie". S. Michaela zbiera-
ła przed kościołem fundusze na prowadzenie tej wyjątkowej placówki.  
▪ W poniedziałek 24 października młodzi wzięli udział w „Herbacie z aureolą" wraz z nowym 
patronem. Tym razem rozmowy krążyły wokół kapłaństwa. Przy stolikach nie zabrakło świa-
dectw na temat wyjątkowych księży, którzy wpłynęli mocno na zmianę życia poszczegól-
nych osób. Podczas spotkania młodzi dowiedzieli się m.in. o „margaretkach", czyli formie 
modlitw za kapłanów. Przysmakiem do herbaty był pyszny sękacz prosto z Wilna. 

 

 

Boży człowiek… - św. Malachiasz (2 listopada) 
Urodził się w Armagh (Irlandia) w 1094 r. Ojciec 
był lektorem w szkole klasztornej. Malachiasz 
otrzymał święcenia kapłańskie w 1119 roku.  
W cztery lata później został biskupem w Connor, 
a następnie w Down. Prowadził życie ascety 
Kiedy Malachiasz był w Rzymie, Innocenty II 
mianował go swoim legatem na Irlandię. Pod-
czas podróży zatrzymał się w Clairvaux, gdzie 
zaprzyjaźnił się ze św. Bernardem. W Irlandii, 
ewangelizując swą ojczyznę, założył liczne 
klasztory. W czasie następnej wyprawy na kon-
tynent zmarł w Clairvaux. Św. Bernard nazywał 
Malachiasza "biskupem-prorokiem". Być może 
powaga Świętego zaważyła na tym, że Mala-
chiaszowi zaczęto przypisywać przepowiednię  
o papieżach i ich pontyfikatach, którą odnalezio-
no dopiero w 1595 roku. Kanonizował go Kle-
mens III (1190). Modlitwa. Panie Jezu za wsta-
wiennictwem św. Malachiasza prosimy Cię daj 
dobrze wybierać na ścieżkach życia, byśmy mo-
gli osiągnąć szczęście wieczne z Tobą w niebie. 

Tu es Petrus... 
188.  Mikołaj III (25.IX.1277-22.VIII.1280) Giovanni Gaetano Orsini, jego wyborowi sprzeci-
wiał się Karol z Anjou. Mikołaj III przeciwstawiał się Karolowi z Anjou, walcząc o wolność  
i niezależność Kościoła, co zresztą w końcu osiągnął. W dziedzinie wewnętrznokościelnej 
był protektorem zakonów franciszkanów i dominikanów. Papież ten polecił zbudować  
w Ogrody Watykańskie, poza tym odrestaurować Lateran i Bazylikę św. Piotra. 
Zamyśl się… 
„Przez modlitwę - jeśli dusza w niej wy-
trwa, pomimo grzechów i pokus,  
i upadków na tysiące sposobów, które 
demon podsuwa - Pan doprowadzi ją, 
w końcu, do portu zbawienia.”  
                                /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech… 
- Czego uczy nas przypowieść o robotnikach  
w winnicy, z których każdy otrzymał jednakową 
zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł o godzi-
nie pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta ka-
techeta na lekcji religii. - Żeby się za bardzo nie 
spieszyć do pracy. 

Coś dla ducha… 
„Powrót Chrystusa”  

Czy bez śladu? Tak zatytułował swą osobistą refleksję anonimowy uczestnik ankiety francu-
skiego tygodnika „Życie Katolickie” na temat: „Miejsce Chrystusa w moim życiu”. Dalej napi-
sał tak: Przemienił wodę w  wino, i właściciele winnic zaczęli krzywo na Niego patrzeć. 
Wskrzesił umarłego, a spadkobiercy omal nie poumierali z irytacji. Przywrócił zdolność cho-
dzenia paralitykowi, a paralityk zaczął kraść, bo nikt mu już nie dawał jałmużny. Wpędził do 
morza stado wieprzy, i właściciel powiesił się, bo był zrujnowany. Tyloma rybami napełnił 
sieci,  że popękały i dla rybaków nic nie zostało. Rozkazał uschnąć drzewu figowemu, które 
właśnie pierwszy raz miało owocować po wielu wysiłkach ogrodnika. Dzieciaki uciekały ze 
szkoły, żeby chodzić za Nim i słuchać Jego opowieści, aż procent tych, którzy zdali egza-
min, poważnie się obniżył. Wypędził kupców ze świątyni, i handel zamożnego dotąd miasta 
podupadł. Kiedy powiedział: „Jestem Synem Bożym”, wszyscy się uśmiali, chyba że stali za 
daleko, żeby dobrze usłyszeć. Ukrzyżowano Go w końcu, żeby mieć spokój. Po trzech 
dniach zmartwychwstał. Ludzie szeptali: „Znowu On!” Zrozumiał wreszcie i zniknął bez śla-
du. Nie wróci już, powiedz? Nie wróci?                                          /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


