
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 18.09 Dzień Powszedni  
1800 1) O błogosławieństwo Boże dla żywych i życie wieczne dla zmarłych członków Koła 
Różańcowego Św. Katarzyny Labure 
        2) + Franciszkę Kubicką, Julię Kowalską  
1830 1) + s. Józefę Pietrzyk, Antoninę Buras, Anielę Wojdę, Teresę Pietrzczyk  
        2) + Andrzeja Krzysztofika zam. rodzice   
Wtorek 19.09 Dzień Powszedni   
1800 1) W 80 r. ur. Jadwigi Brzozy z int. dzieci wnuków i prawnuków   
        2) + Edwarda Pytlika zam. od brata Czesława z rodziną  
1830 1) + Jana Bedlę z int. dzieci   
        2) + Aurela Zegadło zam. córki Beata z mężem  
Środa 20.09 Dzień Powszedni   
1800 1) O Boże bł. dla ks. Proboszcza, Wikariusza oraz członków Koła Różańcowego z 
Kowali Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i o życie wieczne dla zmarłych członków Koła    
        2) + Edwarda Pytlika zam. chrześniak Piotr z synem  
1830 1) + Zbigniewa Synicę   
        2) + Aurela Zegadło zam. szwagierka Pelagia z Żernik  
Czwartek 21.09 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefanie Posłowską zam. syn Paweł z rodziną   
        2) + Edwarda Pytlika zam. bratanek Kazika z rodziną  
1830  1) + Władysława Lużyńskiego z int. Piotrowskiej  
        2) + Aurela Zegadło zam. żona Zofia   
Piątek 22.09 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. BERNARDYNY 
1800 + Andrzeja Krzysztofka z int. rodzeństwa z rodzinami  
1830 1) O pojednanie rodziny  
        2) o Boże bł. w 75 r. ur. Danuty Sroka i I rocz. ur Marceliny Fulara 
Sobota 23.09 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. O. PIO 
1800 1) + Stanisława (r. śm.) i Janinę i zm. z rodz. Kruków   
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. uczestników pogrzebu  
1830 + Andrzeja Kubickiego (11 r. śm.), Antoninę, Edmunda Wykrotów, Mariannę, Roma-
na Kubickich  
Niedziela  24.09 XXV Niedziela Zwykła 
800 + Ryszarda Zegadło z int. żony z dziećmi   
1000 1) O Boże bł. dla żywych i zbawienie dla zmarłych członków Koła Różańcowego  
Św. o. Pio z Brzezin  
        2) W intencji rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego w Brzezinach ul. Chę-
cińska 390-357 
1200 1) Chrzty: Antoni Jan Kowalski, Karol Paweł Salamon, Emilia Moćko 
        2) + Czesława i Leokadię Pękalskich zam. rodzina  
1600 + Stefanię i Władysława Kruków zam. córka  
1800 + ks. Jana Pragnącego z okazji 70 urodzin z int. parafian 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 27, 30 – 28, 7 
                   Rz 14, 7-9 
Ewangelia: Mt 18, 21-35 
«Piotr podszedł do Jezusa i za-
pytał: «Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat zawini 
względem mnie? Czy aż siedem 
razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie 
mówię ci, że aż siedem razy, 
lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. Dlatego podobne jest kró-
lestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi 
sługami. Gdy zaczął się rozli-
czać, przyprowadzono mu jed-
nego, który był mu winien dzie-

sięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 
razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy 
sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. 
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów 
wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go  
i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił 
go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił 
go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bar-
dzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan 
jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, po-
nieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał 
wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój 
niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».». 
Kazanie espresso… 
„W sztuce Williama Szekspira >>Kupiec wenecki<< Antonio mówi do lichwiarza Shylocka: 
>>Na jaką litość liczysz, gdy jej nie masz?<<. 
Z Ewangelii [także z modlitwy >>Ojcze nasz<<] wynika, że Bóg przebaczy nam grzechy, je-
żeli i my przebaczymy naszym winowajcom. 
Jak zauważył Mahatma Gandhi, gdyby wszyscy ludzie stosowali starotestamentalną zasadę 
>>oko za oko<<, to cały świat byłby ślepy.”                                                       /ks. E. Burzyk/ 
 

Odpoczywaj w pokoju Biskupie Kazimierzu 
 
 
 



A w parafii… 
▪ 8 września 2017 roku odbyła się 4. Piesza Pielgrzymka „Na urodziny Matki Bożej”. Z Para-
fii Brzeziny do Sanktuarium w Piotrkowicach wyruszyło ok. 60 osób. Pątnicy uczestniczyli  
w uroczystej eucharystii, której przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski. Pielgrzymkę poprowa-
dził ks. Józef Knap. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym jej w organizację. 
▪ Jutro Św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy na mszę świętą. 
▪ Zapraszamy na msze święte z błogosławieństwem relikwiami bł. Bernardyny Jabłońskiej  
w piątek i św. o. Pio w sobotę. 
▪ Już za tydzień w niedzielę 24 września 2017 roku w naszym kościele odbędzie się I Wie-
czornica im. Ks. Jana Pragnącego „Dałeś mi Panie kęs istnienia…”. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 18.00 Mszą Święta w intencji śp. Ks. Jana z okazji 70 urodzin. Drugą część bę-
dzie stanowił program słowno-muzyczny. W spotkaniu wezmą udział m.in. krewni ks. Jana. 
Podczas wieczornicy odbędzie się zbiórka funduszy na płytę pamiątkową dedykowaną śp. 
Proboszczowi, która zostanie wmurowana w kościele w przyszłym roku. Zapraszamy do 
uczestnictwa w tym spotkaniu i wsparcia inicjatywy. Organizatorami wieczornicy jest Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne 
SANCTUS, Parafialny Zespół Caritas oraz Schola Parafialna. 
▪ W sobotę 7 października planowana jest pielgrzymka rowerowa z Brzezin do Piekoszowa. 
Zapisy w zakrystii, szczegóły wkrótce. 

Ks. Bp Kazimierz Ryczan (1939-2017) 
13 września 2017 r. w wieku 78 lat zmarł biskup senior Kazimierz Ryczan. Trumna z ciałem 
biskupa zostanie przywieziona do Domu Biskupiego w poniedziałek, 18 września  
o godz. 16.00. Przed godz. 17.00 wyprowadzona zostanie do Bazyliki Katedralnej w Kiel-
cach, tam odprawiona zostanie Msza św., której przewodniczył będzie były metropolita kra-
kowski kardynał Stanisław Dziwisz. Po Mszy św. rozpocznie się modlitewne czuwanie, które 
potrwa do godz. 23.00. Uroczystości pogrzebowe we wtorek, 19 września rozpoczną się  
o godz. 13.30 przewiezieniem trumny do kościoła św. Trójcy przy Wyższym Seminarium 
Duchownym. Odprawiona tam będzie modlitwa różańcowa w intencji zmarłego księdza bi-
skupa. O godz. 14.00 nastąpi wyprowadzenie do Bazyliki Katedralnej, gdzie o 15.00 odbę-
dzie się Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył będzie metropolita krakowski abp Ma-
rek Jędraszewski. Po Mszy trumna złożona zostanie w podziemiach Bazyliki Katedralnej  
w Kielcach, w krypcie Biskupów Kieleckich pod prezbiterium. 
W poszukiwaniu… 
Kiedyś pewien człowiek, który był ateistą na pytanie, co powie Bogu jeśli umrze i się okaże, 
że jest Bóg, powiedział „spytam dlaczego się tak dobrze ukrył?” Myślę, że każdy kto kiedy-
kolwiek zastanawiał się nad sensem religii, każdy kto chciał poznać prawdę, miał w głowie 
tą myśl gdyby tak Bóg dał jakiś znak to wszystko byłoby jasne i oczywiste. Tylko co to mu-
siałby być za znak? Czy tak bardzo jesteśmy inni od ludzi sprzed dwóch tysięcy lat kiedy 
wiedząc co robił Jezus krzyczeli: na krzyż z nim! Czy mielibyśmy więcej odwagi niż Piłat, 
który dostrzegł niewinność Jezusa, ale ze strachu przed ludźmi i konsekwencjami politycz-
nymi jedyne co publicznie zrobił to obmył ręce pokazując, że nie chce mieć nic wspólnego z 
morderstwem tego człowieka oświadczając, że wina jego krwi będzie winą zgromadzonych 
na placu. Czy naprawdę nie wystarczy nam majestat codziennego obrotu potężnych planet, 
ich ład i spokój istnienia? Czy świadectwem obecności Boga nie są Ci, którzy zostali uzdro-
wieni? Czyż dowodem na obecność Boga z nami nie jest to, że jeden starzec ubrany w białą 
sutannę z prostym krzyżem na szyi i pierścieniem rybaka na palcu, nikomu nie grozi bombą 
atomową czy wodorową, ale to właśnie przed nim i swoim narodem staje przywódca partii 
Rodrigo Londoño Echeverry i błaga o wybaczenie za wszystkie zbrodnie jakich dokonał on  
i ludzie z jego partii na swoim narodzie. Właśnie wtedy przyznaje, że źle postępował, że się 
mylił w swoim życiu. Jaki inny znak mógłby rozwiać nasze wątpliwości obecności Boga jeśli 
nie te, które dzieją się każdego dnia a które tak często pomijamy?                                   /KK/ 

Boży człowiek… - św. Ignacy z Santhià (22 września) 
Ignacy z Santhià (znany też jako Ignacy z Santa 
Agata) urodził się 5 czerwca 1681 r. Mając osiem 
lat, stracił ojca. Przygarnął go wówczas pewien 
kapłan. Potem przebywał w Vercelli i tam też stu-
diował teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał  
w 1710 r. W sześć lat później wstąpił do kapucy-
nów. Długo pracował jako spowiednik. W 1731 r. 
mianowano go mistrzem nowicjatu. Gdy jeden  
z jego uczniów, który pracował na misjach w Kon-
go, stracił wzrok, uprosił sobie, aby schorzenie 
przeszło na niego. Znacznie później lekarze z Tu-
rynu zdołali go jednak wyleczyć. W czasie wojny 
sukcesyjnej (1740-1748) Ignacy był kapelanem 
wojskowym. Potem już stale przebywał w Turynie. 
Zasłynął z daru przepowiadania i czytania w ser-
cach ludzkich. Długie godziny spędzał na klęcz-
kach przed tabernakulum. Przewidział też dzień 
swej śmierci. Zmarł 22 września 1770 r. Paweł VI 
beatyfikował go 17 kwietnia 1966 r., a św. Jan 
Paweł II kanonizował go 19 maja 2002 r. Modli-
twa. Boże przez wstawiennictwo św. Ignacego 

prosimy wskaż nam właściwą drogę w naszym życiu, ucz przyjmować krzyże oraz obdarzać 
miłością spotykanych przez nas bliźnich. Amen. 

Tu es Petrus... 
231. Leon XI (1-27.IV.1605) Alessandro Ottaviano de Medici, spokrewniony z Leonem X, 
ur. w 1535 we Florencji: był przyjacielem świętego Filipa Neri. W 1573 został biskupem Pi-
stoi, a w 1574 arcybiskupem Florencji. Pokładano w nim wielkie nadzieje w związku z re-
formą Kościoła. Jednak zmarł 26 dnia po wyborzego. 

Zamyśl się… 
„Zbadaj swoje priorytety. Twoja drabina stoi do góry 
nogami. Najwęższa część jest na dole, a najszersza 
na górze. Zwróć uwagę, jak mądrze budowane sąd 
domy: największe kamienie kładzie się na dole, a 
najmniejsze na górze. Wielu ludzi dzisiaj buduje na 
odwrót: nie odróżniają między tym co wielkie i małe, 
pierwsze i ostatnie, tym co jest ważne, a co najważ-
niejsze. Taka ściana szybko runie. Tak wiele ścian 
dzisiaj się sypie, tyle wiązań pęka przez bezmyślność 
robotników i dumę budowniczych".         /Św. Charbel/ 

Uśmiech 
Jan XXIII gdy był jeszcze nuncju-
szem apostolskim we Francji został 
pewnego dnia przedstawiony na-
czelnemu rabinowi Paryża i odbyli 
razem serdeczną rozmowę. Kiedy 
byli już gotowi przejść do salonu, 
rabin uprzejmie zaprosił arcybisku-
pa, by szedł pierwszy. Arcybiskup 
Roncalli odpowiedział: „Ależ proszę, 
Stary Testament pierwszy …”. 

Coś dla ducha… 
„Jedźmy!” 

Wielu traci swoją energię, unikając wyzwań. Są to ludzie, którzy myślą, że mają wspaniałą 
pracę, bo dobrze zarabiają, i tak naprawdę już nic nie muszą robić. Synu, nie kupuj udzia-
łów  w tym kłamstwie. Najlepszą pracą jest  ta, która cię wzywa do zrobienia więcej, niż kie-
dykolwiek myślałeś, że możesz zrobić. Będziesz zdumiony swoimi własnymi umiejętno-
ściami. Tego rodzaju wyzwania wypełnią cię bardziej , niż możesz to sobie wyobrazić. Da-
łem ci tak wiele darów i umiejętności. To tak jakbyś był samochodem wyścigowym do jazdy 
na najwyższym biegu. Dlatego nie spędzaj czasu na powolnym torze. Nie bój się wyzwań. 
Jedźmy!                                                                                                           /Andy Cloninger/ 

 


