
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 23.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława Jędrochę (12 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
        2) + Jana Pragnącego zam. Wiesław Szot   
1700 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Władysławę, 
Mariana Tulów, Mariannę, Józefa Rabiejów  
Wtorek 24.10 Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa (wsp. dowolne)    
1600 1) + Stanisława Mariannę, Katarzynę Anielę Jędrochów, Józefę, Władysława Za-
wadzkich, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling  
        2) + Mariannę Kowalską   
1700 1) + Agnieszkę Ślizankiewicz (2 r. śm.), Stefana, Annę, Teresę Litwin  
        2) + Aurela Zegadło zam. rodz. Kruków i Kwietniów  
Środa 25.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów 
         2) W 15 r. ślubu Eweliny i Piotra Gądków oraz w 60-tą rocz. urodzin Danuty o zdro-
wie i Boże bł. i opiekę MB    
1700 1) + Helenę Nowak (r. śm.) zam. mąż z dziećmi  
        2) + Stanisława Rabieja od uczestników pogrzebu  
Czwartek 26.10 Dzień Powszedni  
1600 + Henryka, Cecylię Kmiecików  
1700  + Adama Frankowicza z int. rodziców  
Piątek 27.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Ryszarda (2 r. śm.), Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę Pytlik, Władysława i 
Franciszkę Sołtys zam. rodzina  
        2) + Danutę Włodarczyk zam. koleżanka Ewa   
Sobota 28.10 Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)   
1600 + Kazimierza Mazura, Stanisława Dyragę  
1700 + Tadeusza i Genowefę Januszek z int. córki  
Niedziela  29.10 XXX Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię   
1000 + Stefanię i Stanisława Zychowicz (5 r.śm) 
1200 + Henryka, Józefę, Stanisława Pękalskich, Mariannę, Franciszka Wierzbickich  
1600 1) + Tadeusza Barana, Alfredę, Witolda Mirek, Barbarę i Jerzego Stachurskich  
2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego (Brzeziny ul. Dworcowa i ul. 
Chęcińska 322) 

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 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 XXIX Niedziela Zwykła 
22 października 2017 r. Nr 48 (465) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 45, 1. 4-6 
                   1 Tes 1, 1-5b 
Ewangelia: Mt 22, 15-21 
«Faryzeusze odeszli i na-
radzali się, jak by pod-
chwycić Jezusa w mowie. 
Posłali więc do Niego 
swych uczniów razem ze 
zwolennikami Heroda, aby 
mu powiedzieli: «Nauczy-
cielu, wiemy, że jesteś 
prawdomówny i drogi Bo-
żej w prawdzie nauczasz. 
Na nikim Ci też nie zależy, 
bo nie oglądasz się na 
osobę ludzką. Powiedz 
nam więc, jak Ci się zdaje? 
Czy wolno płacić podatek 

cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie 
Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas 
rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy 
do Boga».». 

Kazanie espresso… 
„Ryszard Kapuściński, przedstawiając dwór cesarza Etiopii, pisze o pozycji małego cesar-
skiego pieska, który w czasie różnych ceremonii siusiał dygnitarzom na buty, a oni nie mogli 
nawet drgnąć. 
Ludzie władzy zachowują się czasem wyniośle, jakby ich władza była ostateczna i wieczna. 
Tymczasem do cezara nie należy nawet moneta, bo sam, wraz z dworem i poddanymi, jest 
własnością Boga. 
>>Któż uwierzyłby, że ciało Juliusza Cezara, przed którym drżał świat, karmi dziś w jakimś 
ogrodzie zagony kapusty?  A możliwe, że prochy jego temu właśnie służą<< - przestrzegał 
Miguel Mañara.”                                                                                                 /ks. E. Burzyk/ 
 
 

Święty Papieżu Janie Pawle II, 
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych 

módl się za nami! 

Extra… 
× 25.10 -  Dzień Kundelka 
 



 
 

A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy Dzień Seminaryjny. 
▪ W piątkowy wieczór 13 października 2017 roku, podczas ostatniego nabożeństwa fatim-
skiego w jubileuszowym roku 100-lecia objawień Matki Bożej, do naszego kościoła zostały 
wprowadzone relikwie świętych Franciszka i Hiacynty Marto. Dokonał tego ks. kanonik Hen-
ryk Terpiński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dębskiej Woli. Reli-
kwiarz wniesiony procesjonalnie do świątyni ma kształt dębu z podobiznami Matki Bożej Fa-
timskiej oraz trójki wizjonerów. Został ufundowany przez 2 rodziny z Brzezin i Kowali.  
▪ Zachęcamy do wspólnego rozpoczęcia Nowenny Pompejańskiej w dniu parafialnego od-
pustu 1 listopada. Szczegóły odnośnie tej formy modlitwy w następnym numerze. 
▪ Zapraszamy do wzięcia udziału w 3. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. 
"Świętych malowanie". Jutro upływa termin składania prac. 
▪ Za tydzień w sobotę 28 października zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu cmentarza. 
Zaczynamy o godz. 8.00. Prosimy o segregację odpadów. 
▪ W dniach 31 października - 2 listopada odbędzie się IX Kwesta na rzecz odnowy cmenta-
rza w Brzezinach połączona z rozprowadzaniem zniczy. 
▪ We wtorek 31 października o godz. 18.00 odbędzie się czuwanie „Świętych Obcowanie”. 
Zapraszamy przygotowujących się do bierzmowania na próbę 27.10 o g. 17.00 w kościele. 
▪ Na Dzień Papieski zebrano 1050 zł, na ofiary w Meksyku 1020 zł. Bóg zapłać! 

W poszukiwaniu… 
SKANDAL!!!! Arcybiskup sprofanował Bazylikę! Albo nie lepiej to Papież zrobił z Bazyliki 
karczmę! Profanacja! Tego jeszcze nie było w głowie się nie mieści! To jest temat, to się 
sprzeda. Ale może po kolei. Arcybiskup zaprosił papieża na pielgrzymkę do swojej Włoskiej 
diecezji papież pojechał. Arcybiskup wpadł na pomysł w Bazylice przygotował stoły krzesła 
przyprowadził bezdomnych i razem z papieżem Franciszkiem zjedli wspólnie posiłek. Media 
to podchwyciły wielu oburzyło jak tak można w katedrze jeść pić śmiać się rozmawiać.  
W całym zamieszaniu jedno mnie zastanawia czemu godzimy się aby to nazywać skanda-
lem a nie pytamy czemu skandalem nie jest to, że w trzeciej najbogatszej gospodarce Euro-
py są bezdomni… Czemu jednorazowy posiłek papieża jest skandalem a nie jest nim już 
luksusowa restauracja, dyskoteka, hotel w starych murach opuszczonych kościołów Euro-
py… A jeśli już chodzi o ścisłość to przez bardzo długi czas liturgia chrześcijan wyglądała 
tak, że najpierw była Msza Święta po niej cała wspólnota zasiadała przy stołach tam gdzie 
się modlili w kościele. Tych których było stać przynosili jedzenie, picie, zastawiali stół do sy-
tości potem siadali wspólnie biedni i bogaci i każdy jadł co chciał. Tak każdej niedzieli żaden 
chrześcijanin w parafii nigdy nie był głodny a opisywał to sam Św. Jan Chryzostom. Tak żyły 
wspólnoty chrześcijańskie. Myślę, że to nie była kwestia braku szacunku do świętości 
chrześcijan ale właśnie szacunek do drugiego człowieka do wspólnoty chrześcijan, do każ-
dego człowieka, bo w każdym jest tchnienie wiecznego Boga, który dał nam wieczną duszę, 
ot szacunek do Sacrum! A jakie to piękne jak się pomyśli, że mógłby być jeden taki dzień  
w tygodniu kiedy każdy parafianin każdej parafii na świecie jest najedzony do sytości i nie 
musi się martwić o chleb powszedni, o to co wrzucić do garnka. A wracając do papieża, cóż 
prawdę mówiąc to i to mieliśmy już w kościele, w IV wieku papież Grzegorz Wielki otwierał 
kościoły dla biednych by ich nakarmić w kościele obok swojej rezydencji. Każdego dnia 
osobiście posługiwał przy stole 12 biednym. Mało tego w „V wieku w Bazylice Świętego Pio-
tra odbyła się wielka uczta dla żebraków ufundowana przez nawróconego senatora.”  
W bardziej nam współczesnych czasach, w latach 50-tych i 60-tych XX w. ks. Marella w Bo-
lonii „odwracał składkę tzn. zamiast zbierać oddawał ubogim. Potem w kościele jadł razem z 
nimi taki śniadanio-obiad i w ten sposób kontynuował braterską agapę” Więc może zamiast 
się oburzać może warto poznawać różnorodność naszej historii i kierować się kompasem 
miłości i zdrowego rozsądku. Bo papież zasiadł nasycić się z miłości i szacunku do drugiego 
człowieka, a nie robić w bazylice imprezy w stylu Bunga bunga. A to robi różnicę.           /KK/ 

Boży człowiek… - św. Bernard Calvo (25 października) 
Bernard urodził się ok. 1180 r. w Manso Calvo nieda-
leko miasta Reus w Katalonii. Tu również zdobył wy-
kształcenie. Należał do rodu szlacheckiego; już  
w młodym wieku pracował jako prawnik i urzędnik  
w kurii archidiecezji w Tarragonie. W 1214 r. wstąpił 
do cysterskiego klasztoru Świętego Krzyża. Jego 
pobożność i mądrość przyczyniły się do szybkiego 
obrania go opatem tego klasztoru. W 1223 r. został 
biskupem Vich. Papież Grzegorz IX mianował go 
także inkwizytorem w walce z waldensami. W 1238 r. 
wraz ze swoim dworem i św. Rajmundem z Peñafort 
Bernard przystąpił do krucjaty rekonkwisty, podjętej 
przeciwko taifie w Walencji. Wspierał materialnie ob-
legających Burrianę i Walencję. W zamian za to 
otrzymał ogromne ziemie w Królestwie Walencji, któ-

re odwiedził ponownie w 1242 r. Pomógł także wydać kodeks praw tego królestwa. Brał 
udział w synodach w Tarragonie w 1239 i 1243 r. Zmarł 26 października 1243 r., został po-
chowany w katedrze w Vich. Jego beatyfikacji dokonał w 1260 r. papież Aleksander IV. Ka-
nonizował go 26 września 1710 r. papież Klemens XI. W ikonografii św. Bernard jest zwykle 
przedstawiany jako biskup w habicie cysterskim. Modlitwa. Boże Jedyny przez wstawien-
nictwo św. Bernarda prosimy Cię o łaskę pokoju serca. Amen. 

Tu es Petrus... 
236.  Aleksander VII (7.IV.1655-22.V.1667) Fabio Chigi, ur. w 1599 w Sienie, wstąpił  
w 1628 na służbę dyplomatyczną Kościoła i był od 1639 nuncjuszem w Kolonii. Na jego 
pontyfikacie zaciążyły stosunki z Francją: młody król Ludwik XIV dążył w duchu gallikanizmu 
do odzyskania różnych praw w obrębie Kościoła (np. prawa nominacji biskupów). Nie po-
wiodły się też starania papieża, aby zwołać Ligę Katolicką przeciwko Turkom. Turcy, którzy 
zagrażali już Wiedniowi, zostali wprawdzie pokonani w 1664 przez wojska francuskie, jed-
nak nie zostali całkowicie wyparci. W zakresie wewnętrznokościelnym sprzyjał nepotyzmo-
wi, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż jego poprzednicy. Wielki był wkład Aleksandra  
w budownictwo sakralne Rzymu; m.in. powierzył Berniniemu budowę konfesji i kolumnady  
w Bazylice św. Piotra. 

Zamyśl się… 
„Ten pozornie chaotyczny świat daje 
nam ciągle znaki, tylko my, wpatrzeni w 
siebie, nie zawsze potrafimy je do-
strzec i odczytać".      /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Jan XXIII: kiedy był jeszcze kardynałem podczas 
procesji w Wenecji przelatująca mewa ubrudziła 
jego kardynalski płaszcz stwierdził tylko: „byłoby  
o wiele gorzej gdyby latały krowy”  

Coś dla ducha… 
„Zaopatrzenie w wiarę” 

Z tym co mi oferujesz, mogę uczynić o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Niewiele, 
gdy znajdzie się w Moich rękach, staje się mnóstwem. Pamiętasz, jak Jezus nakarmił tłum 
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? Po ludzku patrząc, zauważyli, że mają 
kilka ryb i kilka bochenków chleba, ale Jezus spojrzał oczyma wiary i zobaczył wspaniały 
posiłek dla wszystkich. Powinieneś zacząć patrzeć z Mojej perspektywy na swoje „ograni-
czenia”. Dla tego, co Ja mogę ci dać, nie ma barier. Zaufaj Moim umiejętnościom  zauważa-
nia wszystkich twoich potrzeb. Jeżeli masz ograniczone zasoby, przynieś je do Mnie. Złóż je 
w Moich rękach. Pobłogosławię je i pomnożę. A później bądź przygotowany na ucztę i na-
sycenie.                                                                                                           /Andy Cloninger/ 

 


