
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 06.11 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Władysława Frankowiczów, Jana, Mariannę, Stefana Domagałów i zm. 
dziadków z int. rodziny  
1630 + Krystynę Wierzbicką  
Wtorek 07.11 Dzień Powszedni   
1600 + Józefa, Adama Młynarczyków i zm. z rodz. Słowików  
1630 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż  
Środa 08.11 Dzień Powszedni  - RELIKWIE ŚW. ELŻBIETY OD TRÓJCY ŚW. 
1600 1) + Reginę Kubicką  
        2) + Stanisława Jaszczyka, Stefanię, Jana, Tadeusza, Anielę Kruk  
1700 + Czesławę Machulską zam. córka Anna z rodziną   
Czwartek 09.11 Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)  
1600 + Władysława i Krystynę Sieczkowskich (r. śm.) z int. dzieci i wnuków  
1630  + Jana (r. śm), Irenę, Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurdków  
Piątek 10.11 Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Mieczysława (44 r. śm.) i zm. z rodz. Barwinków i Daleszaków  
         2) + Natalię Mucha zam. Dyrekcja i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Św. 
Brata Alberta w Kielcach  
1630 + Mariannę Stachurę zam. córka   
Sobota 11.11 Św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. obowiązkowe)   
800 + Stanisława Kija (r. śm.) zam. córka Elżbieta z rodziną  
1200 1) + Stanisława Rabieja zam. sąsiadki Antoniny Pobocha 
         2) + Reginę, Edwarda  
1600 Do MB w 50 r. ur. Jacka Purgała zam. rodzice, żona, dzieci i wnuczki 
1800 + Barbarę Adamczyk zam. mąż, córki i mama    
Niedziela  12.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800 + Anielę, Tadeusza Wotlińskich, Michała, Mariannę Wotlińskich, Stanisława, Marian-
nę Zarzyckich  
1000 + Stefana, Annę, Tadeusza i zm z rodz. Salamonów, Węgrzynów, Gabrysiów, Kazi-
mierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego  
1200 w pewnej intencji  
1600 Msza Święta za parafię  

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  
 

  

 

 

   

 XXXI Niedziela Zwykła 
6 listopada 2017 r. Nr 50 (467) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10 /  
                 1 Tes 2, 7b-9. 13 
Ewangelia: Mt 23, 1-12 
«Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: «Na katedrze Moj-
żesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeu-
sze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, 
co wam polecą, lecz uczynków ich nie na-
śladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czy-
nią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesie-
nia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami 
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 
uczynki spełniają w tym celu, żeby się lu-
dziom pokazać. Rozszerzają swoje filakte-
rie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze 
krzesła w synagogach. Chcą, by ich po-
zdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazy-
wali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazy-
wać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz 
Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. 
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym 
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten 
w niebie. Nie chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 

wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyż-
sza, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». 

Kazanie espresso… 
„>>Autorytet, który uwierzył, że jest <<kimś>>, jest już na krawędzi upadku, zaraz będze 
<<niczym>>. Od tego miejsca powinien był zacząć i tam pozostać<< - uważa profesor Ta-
deusz Sławek. 
Jezus przestrzega swoich uczniów, by nie wywyższali się nad ludźmi, do których zostali po-
słani; by nie spotkał ich los zadufanych w sobie, zakłamanych faryzeuszy i uczonych w Pi-
śmie. 
Krzysztof Kieślowski bał się nauczycieli, terapeutów, polityków, księży, tych wszystkich, któ-
rzy pokazują drogę: >>Bo na dobrą sprawę […] nikt naprawdę nie wie, z paroma wyjątka-
mi<<.”                                                                                                                 /ks. E. Burzyk/ 
 

Witaj Święta Jadwigo Królowo! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Kaczo-
ra z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra…  
× 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości  



A w parafii… 
▪ Serdecznie zapraszamy dziś na godz. 17.00 do Świetlicy Wiejskiej na spotkanie „Zaduszki 
Parafialne”, które będzie okazją do wspominania nieżyjących już osób związanych z brze-
zińskim kościołem: organistów, kościelnych, działaczy parafialnych, siostry zakonne, kapła-
nów. Organizatorami są: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Parafialny Zespół 
Caritas oraz Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA. 
▪ W środę wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Zapraszamy na msze  
z błogosławieństwem relikwiami. Tego dnia także o godz. 16.00 Nabożeństwo do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. 
▪ W sobotę 11 listopada Święto Niepodległości. Tego dnia o godz. 12.00 odbędzie się 
wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej, którego dokona karmelita z Krakowa, o. Karol 
Amroż. Po uroczystej sumie, zapraszamy na krótką modlitwę i wspólny śpiew 5 pieśni pa-
triotycznych przy Pomniku Ofiar Wojen na naszym cmentarzu. 
▪ 31 października 2017 roku został rozstrzygnięty 3. Konkurs Plastyczny im. św. Brata Alber-
ta zorganizowany przez Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Stowarzyszenie Przyjaciół Brze-
zin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas. Pierwsze miejsce zajęła Gabrysia Baran  
z Brzezin, a drugie miejsce ex aequo Karol i Monika Skóra. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Pismo Parafialne SANCTUS, Miasto i Gminę Morawica, Powiat 
Kielecki, Maga Sweet oraz Rancho Kocieczyn. Zaraz po ogłoszeniu wyników konkursu od-
było się 6. Czuwanie "Świętych Obcowanie" zorganizowane przez Scholę Parafialną. Ko-
ściół brzeziński przybrał na ten wieczór odświętną dekorację pełną bieli i świec. Centrum 
stanowił tron przygotowany dla Jezusa Eucharystycznego obok, którego znalazły się reli-
kwie 70 świętych i błogosławionych. Wnoszone były przez młodzież z parafii i okolic. Czu-
wanie oparte zostało na modlitwie różańcowej, której towarzyszyła postać Matki Bożej Fa-
timskiej. Oprawę muzyczną spotkania prowadziła Schola Angelo z Piotrkowic, a homilię wy-
głosił o. Jakub Zawadzki. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
przygotować to czuwanie: duszpasterzom, katechetom, młodzieży, osobom, które szyły, 
piekły, sprzątały, dekorowały, przewoziły i podjęły wiele innych prac.  
Uroczysta suma odpustowa została odprawiona 1 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w ko-
ściele. Homilię wygłosił ks. kanonik Józef Knap. Po mszy odbyła się procesją na cmentarz. 
Tego dnia wieczorem parafianie znów wyruszyli procesyjnie wśród grobów bliskich, by po-
modlić się różańcem i koronką do Bożego Miłosierdzia. 
▪ „Kochaliśmy ich za życia, nie zapominajmy i po śmierci” - pod tym hasłem odbyła się IX 
Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Przy nekropolii pieniądze zbierali samo-
rządowcy, społecznicy, nauczyciele, członkowie organizacji lokalnych oraz uczniowie. Tra-
dycyjnie młodzi z Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA rozprowadzali znicze-cegiełki. Z okazji 
kwesty przygotowany został baner z osobami związanymi z Brzezinami, ale pochowanymi 
na innych cmentarzach m.in. Zygmunt Rogoziński, Adam Żarnowski, ks. Jan Pragnący,  
s. Anna Pietrzyk. Na płocie cmentarza zawisły także banery z poprzednich lat. Tym razem 
dzięki wytrwałemu kwestowaniu w dniach 31 października - 2 listopada 2017 roku udało się 
zebrać 9 256 zł. Organizatorzy kwesty: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz 
Schola Parafialna dziękują wszystkim wolontariuszom oraz ofiarodawcom. Zachęcamy do 
zgłaszania inicjatyw na prace renowacyjne na cmentarzu. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„- Nie ma nic bardziej radykalnego niż Bóg, który z miłości stwarza świat; nie ma nic bardziej 
radykalnego, niż Bóg, który staje się człowiekiem; nie ma nic bardziej radykalnego, niż Bóg, 
który utożsamia się z najbardziej bezbronnymi; nie ma nic bardziej radykalnego, niż Bóg, 
który sądzi człowieka na podstawie tego, czy dał wodę spragnionemu i jedzenie głodnemu. 
Każdy chrześcijanin, a więc i każdy duchowny powinien pamiętać i wprowadzać w życie te 
radykalne prawdy. Papież Franciszek nam o tym przypomina. W tym sensie możemy go z 
pewnością nazwać "radykalnym"         /Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej/ 

Boży człowiek… - św. Willibrord (7 listopada) 
Willibrord urodził się w Northumbrii około 658 r. Jego ojciec, Wil-
gilis, po śmierci małżonki udał się na pustelnię i tam zamieszkał  
z kilku towarzyszami. Willibrord również został benedyktyńskim 
mnichem, wstąpił do opactwa w Ripon. W wieku 20 lat, za ze-
zwoleniem opata, udał się do Irlandii, do Rathmelsigi, pod kie-
rownictwo głośnego świętością i wiedzą opata Egberta. W owym 
czasie Irlandia słynęła z licznych klasztorów, z których wyruszali 
misjonarze do Anglii, Niemiec, Belgii, Holandii, Danii i do Skan-
dynawii. Król Franków, Pepin II, wydelegował Willibrorda do 
Rzymu w celu uzyskania kościelnych uprawnień na ten teren mi-
syjny. Willibrord otrzymał je od papieża św. Sergiusza I. Misjona-
rze udali się najpierw do Austrazji, która stanowiła część Fryzji. 

Pozyskali tam dla Ewangelii bardzo wielu mieszkańców, w tym także znakomitych panów. 
Willibrord obrał sobie za stałą rezydencję miasto Anversa. Sergiusz I, po wysłuchaniu rela-
cji, udzielił mu sakry biskupiej w roku 695, w wigilię dnia św. Klemensa. Na tę pamiątkę Wil-
librord odtąd obrał sobie imię Klemensa. Papież nadto nadał mu paliusz arcybiskupa, by 
mógł w razie potrzeby na ziemiach pozyskanych dla Chrystusa mianować biskupów. Po 
powrocie do Holandii Willibrord zamieszkał na stałe w Utrechcie (po śmierci św. Amanda). 
Wystawił tu katedrę i dom biskupi. Na zaproszenie króla Franków udał się na jego dwór, 
gdzie udzielił chrztu jego synowi, Pepinowi III. W roku 718 zasiadł na tronie Franków Karol 
Młot. Wkrótce zmarł król Fryzów, Radbod, który pokonany przez Pepina II, pozostał wro-
giem chrześcijan. Dlatego korzystał z każdej okazji, by ich nękać. Teraz Willibrord mógł po-
wrócić do Utrechtu. Zmarł w opactwie w Echternacht 7 listopada 739 r. w wieku 81 lat. Mo-
dlitwa. Boże Wszechmocny przez wstawiennictwo św. Willibrorda uczyń z nas prawdziwych 
uczniów Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 

Tu es Petrus... 
238. Klemens X (29.IV.1670-22.VII.1676) Emilio Altieri, ur. w 1590 w Rzymie, był przez 
długie lata nuncjuszem w Polsce. W praktyce rządy Kościołem sprawował jego adoptowany 
bratanek, kardynał Paluzzo Paluzzi Altieri. Zasłużył się na rzecz odwrócenia od Europy za-
grożenia tureckiego. Z finansową pomocą papieża udało się późniejszemu królowi polskie-
mu Janowi III Sobieskiemu pokonać Turków w 1673 pod Chocimiem. Na papieskie nomina-
cje kardynałów silny wpływ wywierała Francja. 

Zamyśl się… 
„Starość jest czasem łaski, kiedy Pan Bóg wzywa nas 
ponownie, abyśmy zachowali wiarę i przekazywali ją, 
byśmy się modlili, zwłaszcza modlitwą wstawienniczą. 
Starcy mają wielki dar rozumienia najtrudniejszych sy-
tuacji, a kiedy się modlą ich modlitwa ma wielką siłę, 
jest przemożna.”                               /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Pacjent skarży się lekarzowi, że 
jest w złej kondycji. – W tej chwili 
nie mogę stwierdzić co panu dole-
ga. Ale myślę, że to przez alkohol 
– mówi doktor – W takim razie czy 
jest tu jakiś trzeźwy lekarz? 

Coś dla ducha… 
„Misja specjalna” 

Stworzyłem cię dla wielkich celów. Czasami te cele wydają się być daleko poza zasięgiem. 
Ale wiedz, że jeżeli wzywam cię do zrobienia czegoś, to nie wybrałem błędnie. Znam cię: 
twoje talenty i twoje słabości. Wiem też, jaką pracę ci wyznaczyć, byś mógł ją wykonać. 
Przede wszystkim, to nie twoje umiejętności, czy ich brak, przyniosą ostateczny rezultat. To 
twoje oddanie Mi i to, w co cię wyposażam, sprawia, że niemożliwa misja staje się możliwa. 
Postanowiłem powierzyć ci Moje zadanie. Nie decyduj o jego przyjęciu, bazując na tym, co 
myślisz o jego wykonaniu. Przyjmij je, opierając się na swojej wierze w to, co Ja mogę 
uczynić w tobie.                                                                                               /Andy Cloninger/ 

  


