
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Katarzynę (5 r. śm.), Romana Kruków i zm. z rodz. Kruków i Węgrzynów  
        2) + Aurela Zegadło zam. Grażynę i Andrzeja Burasów   
1700 1) + Zdzisława Kubickiego (r. śm.) zm. z rodz. Kubickich z int. Kubickiej z rodz. 
       2) + Władysława Lużyńskiego zam. rodzina   
Wtorek 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) W rocznicę urodzin Jolanty Kruk o Boże bł. i potrzebne łaski  
        2) W int. Agnieszki i Michała Hospod w 10 r. ślubu o zdrowie i bł. Boże zam. rodzice   
1700 1) + Kazimierza Bałę, Józefa Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. Parafialnego Zespołu Caritas   
Środa 18.10 Św. Łukasza, ewangelisty (święto)   
1600 + Janinę (r. śm.), Stanisława Tkacza i Wacława Puchałę  
1700 1) + Edwarda Brzozę i Jana, Helenę Grzywnów z int. rodziny  
        2) + Stefanię Posłowską zam. córka Bożena z mężem, dziećmi, wnukami oraz rodziną 
Salwów   
Czwartek 19.10 Dzień Powszedni – RELIKWIE bł. Jerzy Popiełuszko 
1600 1) + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich zam. rodzina  
        2) + Stanisława Zychowicza zam. uczestnicy pogrzebu   
1700  1) + Stanisława Rabieja zam. syn Kazimierz z rodziną  
        2) + Jana (r. śm.), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów   
Piątek 20.10 Św. Jana Kantego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)   
1600 + Tadeusza Kruka w (r. śm.) zam. rodzina  
1800 + Marcina Sołtysa, Władysława, Mieczysława Stępień i Danutę Starzyńską z int. Ha-
liny Sołtys z rodz.   
Sobota 21.10 Bł. Jakub Strzemię, biskup (wsp. obowiązkowe)  - RELIKWIE 
1600 1) + Katarzynę, Stanisława Skarbków i zm. z rodz.  
        2) + Stanisława Zychowicza z int. syna Henryka z rodz.  
1700 1) + Stanisława (r. śm.), Janinę Praszkiewiczów 
        2) + Stefanię Posłowską od uczestników pogrzebu  
Niedziela  22.10 XXIX Niedziela Zwykła – RELIKWIE św. Jana Pawła II 
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Stanisława i Stefanię Dziewięckich 
1200 1) Chrzty: Mikołaj Tkacz, Piotr Woźniczko 
        2) W 18 r. ur. Darii Salwa o Boże bł. zam. rodzice i brat  
1600 1) + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Józefa, Marię 
Pszczołów 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. w Brzezinach (nr 341-333)  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,  
e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com parafia.brzeziny.org.pl 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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 XXVIII Niedziela Zwykła 
15 października 2017 r. Nr 47 (464) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 25, 6-10a / Flp 4, 12-14. 19-20 
Ewangelia: Mt 22, 1-10 
«Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do króla, który wyprawił 
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jesz-
cze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie 
zaproszonym: Oto przygotowałem moją 
ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszyst-
ko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz 
oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje 
pole, drugi do swego kupiectwa, a inni po-
chwycili jego sługi i znieważywszy, pozabija-
li. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 
wojska i kazał wytracić owych zabójców,  
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim słu-
gom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wy-
szli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.». 

Kazanie espresso… 
„>>Gdyby ktoś opychał się tłustymi hamburgerami pięć razy dziennie, a potem raz w tygo-
dniu szedł na siłownię, to pewnie uznałby, że takie ćwiczenie jest bezcelowe. Nie miałoby 
znaczenia, skoro życie tej osoby biegłoby zupełnie innym torem<< - pisze o. Timothy Rad-
cliffe.  
Uczta z dzisiejszej Ewangelii może być także znakiem Eucharystii, często lekceważonej 
przez >>zaproszonych<<, czyli chrześcijan. Czy jednak tylko obowiązkowe uczestnictwo we 
Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane wystarczy, by nadać ton naszemu codzienne-
mu życiu? 
>>Przystępuję do Stołu Pańskiego nie dlatego, że jestem dobrą katoliczką - świętą, poboż-
ną i układną - lecz dlatego, że jestem złą katoliczką, pełną wątpliwości, nerwów i złości,  
o zaćmionej świadomości z powodu ciężkiej hipoglikemii duszy<< - wyznaje Nancy Mairs.”  
                                                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 

2017 - Rok Bł. Honorata Koźmińskiego 
 

Extra… 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 
× 17.10 -  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 



A w parafii… 
▪ Za tydzień w naszej parafii odbędzie się dzień seminaryjny. 
▪ W czwartek wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, w sobotę bł. Jakuba Strzemię, a w nie-
dzielę św. Jana Pawła II. Zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Brzezin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej zapra-
szają do wzięcia udziału w 3. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. "Świętych 
malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 11 lat (bez ograniczeń ze względu 
na miejsce zamieszkania). Krok po kroku: 1) wybierz patrona, którego relikwie są obecne w 
kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach; 2) namaluj wizerunek świętego lub błogo-
sławionego metodą kolażu (łączenie różnych technik) na sztywnej kartce formatu A4; 3) 
umieść z drugiej strony rysunku swoje imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania; 4) złóż 
pracę w zakrystii kościoła w Brzezinach lub w Akademii Przedszkolaka u pani Małgorzaty 
Januchty (Brzeziny, ul. Szkolna 1) do 23 października 2017 roku.; 5) Rozstrzygnięcie kon-
kursu, rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 31 października 2016 r.  
o godz. 18.00 w kościele w Brzezinach. Za trzy pierwsze miejsca przewidziana jest m.in. 
nagroda specjalna: pobyt w Rancho Kocieczyn (koło Borkowa). Przewidziane są wyjątkowe 
atrakcje m.in. zwiedzanie rancho, pokaz sprzętu jeździeckiego, pogadanka z instruktorem, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek a dla chętnych przejażdżka konna.  
▪ Za tydzień w sobotę 21 października zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu cmentarza 
przed uroczystością Wszystkich Świętych. Zaczynamy o godz. 8.00.  

Drodzy Czytelnicy Prosimy o Pomoc! 
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy naszego Pisma, po wielu latach naszej pracy jak wie-
rzymy owocnej i przydatnej dla was, nadszedł taki dzień kiedy nasza załoga potrzebuje po-
mocy! Od dzisiaj każdy z Państwa może mieć swoją cząstkę w tworzeniu kolejnych nume-
rów SANCTUSA ponieważ poszukujemy śmiesznych dowcipów w miarę krótkich takich jakie 
do tej pory publikowaliśmy w rubryce „Uśmiech…”. Prośba aktualna cały czas. Dowcipy mo-
żecie Państwo zostawiać w zakrystii albo podesłać na maila: parafia.brzeziny@gmail.com 
jako temat prosimy wpisać tekst: „dowcip do SANCTUSA”. Gorąco zachęcamy do przeka-
zywania nam dowcipów choćby jeszcze dziś. W związku z tym, że nasze Pismo będzie ist-
nieć do końca świata potrzebujemy żarcików w ilości takiej samej ile będzie niedziel przed 
sądem ostatecznym. Dokładnej liczby nie podamy ponieważ należy ona do praw autorskich 
tak zwanego „Dzieła Stworzenia” i została utajniona przez Pana Jezusa z Nazaretu. Ale ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że każdy dostarczony nam dowcip prędzej czy później do-
czeka się publikacji. Błagamy nie zostawiajcie nas z tym bez odzewu i nie pozwólcie aby-
śmy popadli w stan marudzenia!  może wydać się Państwu, że to błahostka ale proszę nam 
uwierzyć niesamowicie pomoże nam to w opracowywaniu kolejnych numerów. Z góry dzię-
kujemy, pozdrawiamy i życzymy wielu okazji do uśmiechu w Państwa życiu. Prosimy nie 
zapominać zabrać każdego numeru SANCTUSA ze sobą po niedzielnej Mszy Świętej, naj-
lepiej przekazując uśmiech osobie, która akurat będzie je trzymać dla Państwa.            /red./ 

Z Watykańskiej ziemi… 
„ZAKAZ MARUDZENIA! Złamanie tego zakazu powoduje syndrom bycia ofiarą z konse-
kwencjami obniżenia poziomu poczucia humoru oraz zdolności do rozwiązywania proble-
mów. Konsekwencje te są podwojone w razie złamania zakazu w obecności dzieci. Aby stać 
się lepszym, trzeba skoncentrować się na własnych możliwościach, a nie ograniczeniach. 
Dlatego: przestań marudzić i działaj, aby zmienić na lepsze swoje życie.” Ten teks pochodzi 
z tabliczki ze znakiem zakazu którą dał papieżowi Salvo Noe na audiencji generalnej. Pa-
pież przyjął prezent a od lipca tego roku powiesił tabliczkę na drzwiach do swojego miesz-
kania w domu Św. Marty. Więc za przykładem papieża nasze pismo ogłasza parafialny ty-
dzień pod hasłem „Zakaz Marudzenia!!!”  

Boży człowiek… - św. Donat (22 października) 
Donat pochodził z Irlandii, urodził się w zamożnej rodzinie. 
Był prawdopodobnie mnichem lub nauczycielem gramatyki. 
Podczas pielgrzymki do Rzymu, którą odbył ze swoim przyja-
cielem Andrzejem w roku 825 (podawane są też lata 826 albo 
829), znalazł się w toskańskim miasteczku Fiesole. Tam, mi-
mo jego protestów, wybrano go przez aklamację na biskupa. 
Według podań, w okolicznościach jego przybycia dopatrzono 
się znaku Opatrzności Bożej (donatus a Domino oznacza da-
ny przez Boga). Donat pełnił posługę biskupa przez 50 - po-
dobno bardzo trudnych - lat. Szczególną troską otaczał  
w swojej diecezji sprawy nauczania. Brał udział w koronacji 
Ludwika II (855) oraz w synodzie rzymskim (861). Od cesarza 
Ludwika II otrzymał w roku 866 przywilej, który potwierdził 
Karol Łysy, na mocy którego miastu i Kościołowi w Fiesole 
zapewniono nienaruszalność dóbr. Donat pozostawił po sobie 
teksty poetyckie: poematy na cześć swojej irlandzkiej ojczy-
zny oraz Żywot św. Brygidy, irlandzkiej Świętej z V w. Zmarł 
w 875 lub 877 r. Pochowano go w katedrze, a na grobie wyry-

to epitafium, które sam podyktował. Przetrwało ono do dziś w katedrze św. Romulusa, wy-
budowanej w XI w. na miejscu poprzedniej świątyni, w której modlił się św. Donat. Modli-
twa. Panie Boże niech przykład życia i poświęcenia sługi Ttwego, św. Donata uczy nas jak 
trwać w powołaniu i miłości. Amen 

Tu es Petrus... 
229. Innocenty X (15.IX.1644-7.I.1655) Giambattista Pamfili, ur. w 1574 roku w Rzymie, był 
przez długi czas nuncjuszem w Hiszpanii, a od 1627 piastował godność kardynała-prezbit 
era. Słabowity i stary papież był całkowicie pod wpływem swej szwagierki, która dzięki nie-
mu bezwstydnie się wzbogacała. Doniosłym wydarzeniem tego pontyfikatu jest zawarcie 
tzw. pokoju westfalskiego w 1648, który zakończył wojnę trzydziestoletnią. Od Innocentego 
X kierowanie papieską polityką powierzono kardynałowi sekretarzowi stanu, co złamało 
wpływy i władzę kardynałów-nepotów. W 1653 ingerował w spór o jansenizm. 

Zamyśl się… 
„Droga modlitwy nie polega na tym, aby wie-
le myśleć, ale wielce miłować; i dlatego 
czyńcie właśnie to, co bardziej będzie was 
przebudzać do miłowania.”  
                                         /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech 
W ogłoszeniach parafialnych podczas reko-
lekcji ksiądz proboszcz informuje:  
- We wtorek i we środę będziemy objeżdżać 
chorych.  
- Za co? - wyszeptał ktoś z niepokojem. 

Coś dla ducha… 
„Słuchaj” 

„Do kogo poszedłbyś, gdybyś potrzebował porozmawiać? Kto by cię wysłuchał, a nie osą-
dzał? Poszedłbyś do zaufanego, troskliwego przyjaciela. Nie jest to tylko twoja potrzeba. 
Ona dotyczy wszystkich otaczających cię ludzi. Do kogo idzie twoja żona, kiedy potrzebuje 
porozmawiać i być wysłuchaną? Do kogo idą twoje dzieci? A przyjaciele? Czy jesteś takim 
przyjacielem, któremu mogą zaufać? Czy dałeś im pewność, że naprawdę ich wysłuchasz? 
Mężczyzn czasem cechuje niecierpliwość. Wzywam cię do bycia innym: uważnie słuchają-
cym, nieskorym do wtrącania swoich „mądrości” bez wysłuchania do końca. Jeżeli nie 
wiesz, jak stać się takim człowiekiem, nauczę cię. Chcę, aby ludzie wokół ciebie mogli pod 
koniec twojego życia powiedzieć: „Do niego zawsze mogłem pójść i porozmawiać o wszyst-
kim. Wtedy cały był dla mnie. Dzięki niemu nie musiałem nigdy samotnie iść przez trudno-
ści”. Pozwól Mi uczynić z ciebie takiego właśnie przyjaciela”                         /Andy Cloninger/ 

 


