
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 03.09 Wspomnienie św. Grzegorza  Wielkiego  
800 Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego   
1800  1) + Mieczysławę i Władysława Kaczor  
       2) + Zdzisława Stachurę z int. siostry Jadwigi Węgrzyn i Henryka Sołtys z Bilczy  
1830  1) + Władysława, Stefanię Kruk z int. córki  
        2) + Genowefę Kozakowską z int. uczestników pogrzebu   
Wtorek 04.09 Dzień Powszedni  – RELIKWIE BŁ. 11 MĘCZNNICZEK  
1800 + Stanisława i Zofię Malickich z int. rodziny  
1830 + Janinę i Władysława Ślusarczyków, Stefanię Słowińską  
Środa  05.09 Dzień Powszedni  – RELIKWIE ŚW. TERESY Z KALKUTY 
1800 1) + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Stanisława, Jana Węgrzynów, Józefa, Ma-
riannę Rabiejów, Władysławę, Mariana Tulów  
       2) + Władysława Bentkowskiego z int. wnuczka Grzegorza z rodziną 
1830 + Andrzeja Krzysztofka (1r. śm.) z int. siostry Bożeny z mężem i rodziną  
Czwartek 06.09 Dzień Powszedni 
1800 1) + Anielę, Józefa, Stanisława, Edwarda Malickich, Henryka Kowalskiego  
       2) + Zdzisława Sołtysa z int. uczestników pogrzebu  
1900  1) + Jolantę Król i zm. z r. Królów i Gadawskich   
        2) + Genowefę Kozakowską z int. rodziny Bugajskich  
Piątek 07.09  Dzień Powszedni 
1800  + Tadeusza, Mieczysława Kowalskich i zm. z rodziny Malców  
1900 + Władysława, Edwarda, Stefanię Metryków, Wincentego, Stefanię Szałasów, Geno-
wefę i Tadeusza Januszków  
Sobota 08.09 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
1600  Ślub: Monika Znój i Michał Majchrzak  
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Edwarda, Władysława, Reginę Kasper-
ków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza z int. rodziny   
1830 + Janinę Grzegorczyk z int. wnuczka Damiana z rodziną  
Niedziela 09.09 Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła – RELIKWIE BŁ. ANIELI 
800  + Genowefę, Jana Maj, Annę, Stanisława Krawczyk, Elżbietę, Mariana, Andrzeja Boś  
i zm. z tych rodzin  
1000  + Józefa i Adama Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików  
1200  1) Chrzty: Milena Kruk 
        2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1600 Msza Święta za Parafię 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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:   Pwt 4, 1-2. 6-8  
      Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 
Ewangelia:  
     Mk 7,1-8a. 14-15. 21-23 
U Jezusa zebrali się fa-
ryzeusze i kilku uczo-
nych w Piśmie, którzy 
przybyli z Jerozolimy.  
I zauważyli, że niektórzy 
z Jego uczniów brali po-
siłek nieczystymi, to 
znaczy nieobmytymi rę-
kami. Faryzeusze bo-
wiem, i w ogóle Żydzi, 
trzymając się tradycji 
starszych, nie jedzą, jeśli 

sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się 
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzega-
ją, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryze-
usze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji 
starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Iza-
jasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad poda-
nych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy,  
i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczy-
stym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bo-
wiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołó-
stwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 
 

Twoje narodziny, o dziewicza Matko Boga,  
przyniosło radość światu,  

ponieważ od Ciebie przyjdzie  
Słońce Sprawiedliwości, Chrystus nasz Pan  

 
 
 

Extra… 
× 08.09 – Dzień Dobrej Wiadomości 
 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy do udziału w 5. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września. Wyjście o godz. 4.30 spod kościoła w Brzezinach. Suma odpu-
stowa o godz. 10.30. Powrót ok. 13.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W tym tygodniu zapraszamy na msze święte z błogosławieństwem relikwiami: we wtorek - 
bł. 11 Sióstr Męczenniczek z Nowogródka, w środę - św. Matki Teresy z Kalkuty, w niedzielę 
- bł. Anieli Salawy. 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00. 
▪ W sobotę Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
▪ W niedzielę 16 września odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Angeli Truszkowskiej. No-
wennę przed uroczystością zaczynamy 7 września. We wtorek 18 września odbędzie się 
wprowadzenie relikwii św. Stanisława Kostki. Nowennę przed tą uroczystością rozpoczyna-
my 9 września. 
▪ Za tydzień druga niedziela gospodarcza. 

Nowenna do bł. Angeli Truszkowskiej 
Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas błogosławioną Marią 
Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twej miłości służy-
ła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski..., o którą z ufnością proszę. Przez Chry-
stusa, naszego Pana. Amen. 
Błogosławiona Angelo Truszkowska módl się za nami! 

Nowenna do św. Stanisława Kostki 
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława 
Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw ła-
skawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława – do końca naszego 
życia w wierności Tobie wytrwali. Amen. 
Święty Stanisławie Kostko módl się za nami! 

Intencja różańcowa na wrzesień: Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykań-
skim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ A propos króla, każde królestwo wiążę się z podatkami. Jednym z przykazań 
kościelnych jest obowiązek dbania o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła. Jak 
myślisz, czemu pieniądze w Kościele budzą tyle negatywnych emocji? Przecież 
księża nikogo nie zmuszają do oddawania pieniędzy, nie grożą bronią. Za brak ofiary 
na rzecz „dworu” Króla Chrystusa nie grozi kara chłosty. Wszystko jest oparte na 
woli ofiarodawcy, chcemy to dajemy wedle uznania, zwykłe prawo rynku.  
- /DZ/ Wydaje mi się, że najwięcej na ten temat mają do powiedzenia Ci, którzy za bardzo 
nie dbają o materialne potrzeby Kościoła. Prawdą jest, że fudnusze parafialne powinny być 
przeznaczane nie tylko na upiększanie budynku, ale także i na dzieła miłosierdzia. I w wielu 
parafiach tak się dzieje. Zawsze łatwo skrytykować, po co znowu w Kościele mówią  
o pieniądzach? Tylko to wszystko co powstaje jest, tak naprawdę, dla nas wszystkich. 
Trzeba opłacić prąd, pomyśleć o ogrzewaniu kościoła zimą, zapłacić podatki. Kolejna istotna 
kwestia to wyposażenie świątyni, piękne ołtarze, czyste szaty liturgiczne, dekoracje 
kwiatowe. Chcemy, by miejsce i czas, gdzie spotykamy Boga wręcz namacalnie, było jak 
najpiękniejsze. Nie można nikogo zmusić do wspierania Kościoła, jednak pamiętajmy, że 
jest to nasz Dom (jeśli chodzi o budynek) i nasza Rodzina (jeśli chodzi o wspólnotę). 
Pamiętajmy, że świątynia zostanie dla kolejnych pokoleń, plebania dla kolejnych 
duszpasterzy. Nikt z nas dóbr materialnych nie weźmie ze sobą do grobu. Jak powiedział 
św. Szarbel: „Miłość jest jedynym skarbem, jaki możemy gromadzić na tym świecie i zabrać 
ze sobą na tamten świat.” Dzielenie się jest także lekcją miłości. 

Boży człowiek… - bł. Eugenia Picco (7września) 
Eugenia urodziła się 8 listopada 1867 r. w Crescenzago. 
W kilka lat po urodzeniu Eugenii ojciec porzucił rodzinę  
i wyjechał do Ameryki, a matka zamieszkała z innym 
mężczyzną. W roku 1886 zaczęła uczęszczać do orato-
rium prowadzonego przez siostry urszulanki w Mediola-
nie i w tym środowisku bardzo szybko rozwijała swoje 
życie duchowe. 31 sierpnia 1887 r. wstąpiła do Zgroma-
dzenia Małych Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 
w Parmie. Zgromadzenie to, założone przez ks. Augu-
styna Chieppi 22 lata wcześniej, niosło pomoc najuboż-
szym. Tu właśnie Eugenia rozpoczęła drogę do święto-
ści. Po odbyciu aspirantury i nowicjatu złożyła pierwsze 
śluby w roku 1891, a w 3 lata później profesję wieczystą. 
W latach 1905-1911 pełniła urząd mistrzyni nowicjatu,  
a następnie, aż do śmierci - przełożonej generalnej. Ze 
szczególną troską wprowadzała w życie wszystkie reguły 
zgromadzenia, dbając o formację duchową i kulturalną 

poszczególnych sióstr. W czasie wojny, w latach 1915-1918, oddała do dyspozycji chorych 
wszystkie siostry. Była osobą o głębokim życiu duchowym. Z Eucharystii czerpała apostol-
ską miłość, która otwierała jej serce na każde cierpienie, ból, czyniąc ją matką wszystkich. 
Zmarła w opinii świętości 7 września 1927 r. w Parmie.  

Znalezione... 
„Dziś od rana modlę się za tych, którzy zginęli. Bo to jest rzecz niewyobrażalna, że z 230 
tyś. Żydów, którzy żyli w Łodzi przed wojną, zostało kilkuset, a jeszcze trzeba dodać 20 tys. 
Żydów z Europy, przywiezionych do łódzkiego Getta, to mamy ćwierć miliona ludzi. To jest 
jedno wielkie miasto, które zniknęło z powierzchni ziemi. To się stało w środku Europy,  
w środku cywilizacji, którą dumnie nazywamy chrześcijańską, i to o czym trzeba pamiętać  
w tych dniach, to że to jest powtarzalne. Jeśli się już to wydarzyło, to może się wydarzyć 
powtórnie. Zagładę w dużej mierze stworzyli ludzie, trzeba to powiedzieć, niestety, z bólem 
serca, ludzie, których wychowywały Kościoły chrześcijańskie na swoich nabożeństwach”  
                                                                                                                    /abp Grzegorz Ryś/  

Zamyśl się… 
„Lepiej cierpieć za dobrą sprawę, 
niż umrzeć w spokoju, nie służąc 
żadnej.”                  /John McCain/ 

Uśmiech 
- I jak się czujesz? - Nic mi nie jest. Muszę tylko dobrze 
wypocząć i będę jak nowo narodzony. Choć nie do koń-
ca bo byłbym wtedy mały i łysy. 

Coś dla ducha… 
„To co naprawdę napełnia” 

„Wielu chrześcijan zna Mnie i wie, co dla nich uczyniłem. Jednak nie odczuwają głębokiego 
ssącego głodu Mojej osoby. Dlaczego tak jest? Będąc zaciekłym fanem piłki nożnej, po-
gnałbyś na mecz, kibicując swojej drużynie z całej siły. Twój entuzjazm prawdziwego chrze-
ścijanina powinien być na takim samym poziomie. Jeżeli jest daleko od tego, co kocha, po-
winien być tego spragniony. Problem w tym, że jest tak dużo produktów zastępczych, imitu-
jących prawdziwe, duchowe pożywienie, Jeżeli chrześcijanin przeskakuje z jednej światowej 
namiastki na inną, może żyć bez głębokiego głodu sprawiedliwości. Mój synu, wiem, że 
skosztowałeś Mojej dobroci. Wiem, że poczułeś różnicę między byciem blisko Mojej dobroci 
a byciem od niej daleko. Usuń z siebie wszystko, co czasowo cię wypełnia, i poczuj ten głę-
boki, wewnętrzny głód Mojej przyjaźni. Zapragnij prawości. Tylko wtedy będziesz prawdzi-
wie wypełniony.”                                                                                             /Andy Cloninger/ 

 


