
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 30.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Natalię Mucha z int. uczestników pogrzebu  
         2) + Franciszkę, Antoniego, Józefa, Janinę, Andrzeja, Tadeusza Tkaczów i Tadeusza 
Wiejasa  
1700  1) + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  
        2) W 35 r. ślubu Ewy i Ryszarda Znojów o Boże bł.   
Wtorek 31.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Franciszkę i Jana Kubickich 
        2) w pewnej intencji   
Środa 01.11 Wszystkich Świętych (uroczystość)   
800 Msza Świętych za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących  
1000 Za zmarłych z rodz. Plewów i Golów  
1200 Msza Święta za zmarłych Parafian   
1600 + Władysława Bedlę zmarłych z rodz. Bedlów i Domagałów   
Czwartek 02.11 Wszystkich wiernych zmarłych (wsp. obowiązkowe)  
800 Msza Święta za zmarłych spoczywających na cmentarzu w Brzezinach  
1000 W intencji Ojca Świętego  
1200 za dusze w czyśćcu cierpiące   
1600 + Franciszkę Szyszka (50 r. śm.) zam. córka  
1800  + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego   
Piątek 03.11 Dzień Powszedni  
1600 + Helenę, Statnisława, Henryka Wiejasów, Władysławę, Stanisława, Stanisława, Hen-
ryka Jędrochów zam. rodzina   
1700 + Edwarda Szmit (r. śm.) zam. rodzina   
Sobota 04.11 Św. Karola Boromeusza, biskupa (wsp. obowiązkowe)   
1600 + Stefanię, Jana, Znojków, Katarzynę i Antoniego Grzegorczyków  
1700 + Władysławę Wojtyś z int. syna   
Niedziela  05.11 XXXI Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysława Chmurę, Adama, Frankowicza, Franciszka i Antoninę Stanek, Marian-
nę Kobel  
1000 + Celinę, Agnieszkę, Stefana Więcków  
1200 + Wandę i zm. z rodz. Kaczorów z int. rodziny  
1600 1) + Msza Święta za parafię  
        2) W intencji Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 
309 do ul. Dworcowa 3 

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 22, 20-26 / 1 Tes 1, 5c-10   Ewangelia: Mt 22, 34-40 
«Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a je-
den z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. 
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło 
całe Prawo i Prorocy».» 

Kazanie espresso… 
„W filmie >>Piękny umysł<< genialny matematyk John Nash pyta swoją narzeczoną, czy ich 
miłość przetrwa: >>Potrzebuję jakiegoś dowodu, sprawdzalnych danych<<. 
Człowiek jest w stanie prawdziwie kochać tylko wtedy, gdy zdaje sobie sprawę z tego, że 
jedynie przekazuje miłość, którą sam wcześniej otrzymał od Boga. 
Ojciec René Laurentin przypomina, że w powiedzeniu >>Kochaj i czyń, co chcesz<< ważne 
są nie ostatnie słowa: >>czyń, co chcesz<<, ale to pierwsze: >>kochaj<<.”     /ks. E. Burzyk/ 
 

Niech Święci prowadzą nas do NIEBA 
 
 

Extra… 
× 30.10 - Dzień Kobiecości 



 

A w parafii… 
▪ Dziś ostatnia niedziela października kończąca Tydzień Misyjny. 
▪ We wtorek 31.10. o godz. 18.00 odbędzie się już po raz szósty czuwanie „Świętych Obco-
wanie”. Zgromadzimy się z około 70 świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do 
Boga. Wykorzystajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i do-
świadczanie wspólnoty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Homilię wy-
głosi o. Jakub Zawadzki OCist. Prosimy, by na czuwanie przynieść lampiony. Przed rozpo-
częciem czuwania odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu „Świętych Malowanie”.  
▪ W środę 01.11. zapraszamy do udziału we mszach św. odpustowych. Uroczysta suma zo-
stanie odprawiona na ołtarzu polowym. O godz. 20.00 zapraszamy na modlitwę różańcową  
i koronkę do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu. Początek  
w kościele, prosimy zabrać znicze. 
▪ W dniach 31.10-02.11 odbędzie się już IX Kwesta na rzecz 
odnowy cmentarza w Brzezinach. Tradycyjnie przy wejściach 
na naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pieniędzy do pu-
szek. Kwestującymi będą m.in. samorządowcy, społecznicy, 
strażacy, uczniowie. W środę na parkingu znicze będą roz-
prowadzać przedstawiciele Duszpasterstwa Młodzieży GÓ-
RA. Nie zabraknie także okolicznościowego baneru. Zwra-
camy się z prośbą o wsparcie tej zacnej inicjatywy. Akcja od-
będzie się w tym roku pod hasłem: „Kochaliśmy ich za życia, 
nie zapominajmy i po śmierci”. Zachęcamy do zgłaszania ini-
cjatyw renowacyjnych na cmentarzu. Przypominamy  
o możliwości zgłaszania osób, które pochodzą z naszego te-
renu, zginęły w czasie wojen i nie mają swojego grobu. Za-
chęcamy także do przekazywania informacji na temat zasłu-
żonych osób pochowanych na naszym cmentarzu. Informacje prosimy przesyłać na adres 
stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com lub przekazać Damianowi Zegadło. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w prace po-
rządkowe na cmentarzu. Prosimy także o segregowanie odpadów na cmentarzu. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ 11 listopada do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie św. Jadwigi Królowej. 
Zachęcamy do odmawiania nowenny od czwartku 2 listopada.  
▪ Klerycy dziękują za ofiarność. Z okazji Dnia Seminaryjnego zebrano 3665 zł. 
▪ Zachęcamy do wspólnego odmawiania Nowenny Pompejańskiej od 1 listopada. Szczegóły 
w dodatku. 

Znalezione… 
„Podobnie czuł się gdy został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Ai-
res w 1992 roku. Kiedy pięć lat po objęciu tej funkcji dowiedział się, że Stolica Apostolska 
zamierza wyznaczyć koadiutora z prawem sukcesji kardynała Antonia Quarracino, który 
podupadł na zdrowiu, nie podejrzewał, że wybór padnie właśnie na niego. Wprost przeciw-
nie, pomyślał nawet, że przeniosą go do którejś diecezji wewnątrz kraju. <Jestem z Buenos 
Aires i poza tym miastem sobie nie poradzę> - wzburzył się w pierwszej chwili po usłyszeniu 
nowiny.”                                                                     /frag. książki: „Franciszek Papież Ludzi”/ 

Nowenna do Świętej Jadwigi Królowej 
Święta Jadwigo Królowo, Patronko nasza! Orędowniczko prawdy i dobra, strażniczko 
chrześcijańskiej kultury i obyczajów, Pani piękna i miłosierna bądź nam wzorem świeckiej 
świętości. Ty która patrzyłaś oczywa wiary i czyniłaś zgodnie z tym, co ci Bóg objawił – 
uproś nam u Chrystusa, naszego Pana wiarę światłą i żarliwą, i łaskę, byśmy świadectwem 
życia i słowem mogli dzielić się wiarą z innymi. Amen.   

Boży człowiek… - bł. Anioł z Acri (31 października) 
Łukasz Antoni Falcone urodził się w Acri, w Ka-
labrii, 19 października 1669 roku, w rodzinie ro-
botniczej. Młody Falcone już w wieku 19 lat po-
stanowił wstąpić do kapucynów. Ostatecznie 
udało mu się dopiero za trzecim razem 12 listo-
pada 1690 roku. Został obłóczony w kapucyń-
ski habit, tym razem już na zawsze. Otrzymał 
zakonne imię Anioł. Kapucyni opowiadają, że 
pewnego dnia, gdy młody brat Falcone był 
szczególnie zgnębiony, w czasie obiadu czyta-
no akurat życiorys br. Bernarda z Corleone, 
współbrata zmarłego 30 lat wcześniej w opinii 
świętości, który żarliwie modlił się o Boże zmi-
łowanie. Po posiłku brat Anioł padł w swojej celi 
pod krucyfiksem i zapłakał, wołając: "Panie, 
pomóż mi! Już nie mam sił". Usłyszał wtedy 
głos: "Postępuj tak, jak brat Bernard z Corleo-
ne!" Odtąd wiedział już, na kim ma się wzoro-
wać. Zaczął dokładnie czytać biografię Bernar-

da i naśladować go, zwłaszcza w modlitwie i pokucie. Jako kapłan rozpoczął działalność 
apostolską, z entuzjazmem i przekonaniem zachęcając wiernych do naśladowania męki 
Chrystusa. Szybko zasłynął jako charyzmatyczny kaznodzieja i świetny spowiednik. Odzna-
czał się gorliwością i wyrozumiałością wobec braci. Dla siebie samego był surowy i wyma-
gający. Zmarł 30 października 1739 roku. Modlitwa. Boże w Trójcy Jedyny przez wstawien-
nictwo bł. Anioła prosimy Cię o wytrwałość w podążaniu za Tobą drogami naszego życia. 
Amen. 

Tu es Petrus... 
237.  Klemens IX (20.VI.1667-9.XII.1669) Giulio Rospigliosi, ur. w 1600 w Pistoi, przez 
dziewięć lat był nuncjuszem w Hiszpanii, a od 1657 kardynałem sekretarzem stanu. Wyróż-
nił się jako pośrednik podczas rokowań pokojowych między Francją i Hiszpanią i w w sporze 
z jansenizmem, doprowadzając do tzw. pokoju klementyńskiego. Sam żył bardzo skromnie; 
codziennie usługiwał ubogim w Watykanie. 

Zamyśl się… 
„To, co się w największym wysiłku tworzy, 
winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, 
prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na 
przekór prawdzie.”                    /Michał Anioł/ 

Uśmiech 
Rozmawiają dwie przyjaciółki – Nie wiem co 
w tamtych czasach kobiety widziały w męż-
czyznach? – W tamtych to znaczy w których? 
– No zanim wynaleziono pieniądze. 

Coś dla ducha… 
„Zrób mi miejsce” 

„Każdy proces musi rozpocząć się we właściwy sposób. Jan Chrzciciel wiedział, że sposo-
bem rozpoczęcia zbawienia świata jest przygotowanie drogi dla Tego, który będzie Zbawcą. 
Wiedział, że gdyby stanął na drodze zbawienia, mogłoby powstać zamieszanie niekorzystne 
dla tych, których Jezus przyszedł zbawić. Jan rozumiał, że to nie on się liczy tylko Jezus. 
Synu, to samo dotyczy twojego życia. Jeżeli proces twojego odkupienia ma postępować, 
musisz przygotować drogę dla tego, co ja czynię. Twoje plany muszą się zmniejszać, aby 
Moje mogły wzrastać. Świat tak bardzo kładzie nacisk na osobisty rozwój, że trudno zauwa-
żyć jakiś pożytek płynący z osobistego pomniejszania. Ale w życiu duchowym jedynym spo-
sobem zrobienia mi miejsca jest usunięcie się z drogi. Dlatego, Mój synu, podążaj za przy-
kładem Jana i przygotuj drogę Moim planom”                                                /Andy Cloninger/ 

 


