
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek01.10 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus- RELIKWIE 
1600 + Andrzeja Ludwinka (14r.śm.) z int. żony i córki z rodziną 
1700 + zmarłych z rodziny Rozparów, Edwarda Brzozę z int. rodziny 
Wtorek02.10  Wspomnienie św. Aniołów Stróżów  
1600 Do Królowej Wszystkich Świętych i Aniołów Stróżów w int. dzieci zam. rodzice 
1700+ Władysława, Marię Frankowicz, Mariannę, Jana, Stefana Domagałów i dziadków 
Frankowiczów i Domagałów      
Środa  03.10 Dzień Powszedni 
1600  1) + Władysława (w r. śm) i Anielę Metryków i zm. z rodziny Sochów z int. syna 
        2) + Czesława Wiejasa zam. siostra Maria z rodziną 
1700 + Stanisława, Jana Pobochę 
Czwartek 04.10 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu   
1600 + Mariannę Kubicką (r. śm.), Genowefę, Tadeusza Kazimierza, Ryszarda Januszek 
1800 + Franciszka Kołka 
Piątek 05.10  Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej - RELIKWIE 
1600 + Mariannę i Władysława Domagałów, Mariannę i Wincentego Domagałów z int. ro-
dziny  
1800 1) +Wincentynę, Władysława Ślusarczyk 
        2) dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbąo wierność Chrystusowi 
Sobota 06.10 Dzień Powszedni 
1500  Ślub: Aleksandra Grzegorczyk i Piotr Wichnera 
1600  W 40 r. ślubu Zofii i Mariana z int. dzieci i wnuków 
1700  Ślub: Renata Stachura i Michał Krzyszkowski 
1800  + Władysława Dyragę (6r.śm) i Edwarda Marca, Andrzeja i Marię Dyragów 
Niedziela07.10 Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła 
800  + Zdzisława Szałasa (r. śm), Bogdana i Genowefę Szałas, Krystynę Kasperek 
1000W int. scholi parafialnej w 17r. działalności i ks. Józefa Knapa w 5 r. objęcia probo-
stwa w Brzezinach o opiekę Matki Bożej, Królowej Wszystkich Świętych 
1200  1) Msza Święta za Parafię   
2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
16001)+Mariannę, Romana Dzidkowskich, Kazimierę, Bronisława Purgał, Mariannę, Fran-
ciszka Kasprzykowskich z int. Purgałów 
2) Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Brzezin i Podwola 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Lb 11, 25-29 / Jk 5, 1-6 
Ewangelia: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Na-
uczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 
chodzi z nami, jak w Twoje imię wy-
rzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu za-
braniać, bo nie chodzi z nami».Lecz 
Jezus odrzekł: «Przestańcie zabra-
niać mu, bo nikt, kto uczyni cud w 
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle 
mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami.Kto 
wam poda kubek wody do picia, dla-
tego że należycie do Chrystusa, za-
prawdę, powiadam wam, nie utraci 
swojej nagrody.A kto by się stał po-
wodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu lepiej by-
łoby kamień młyński uwiązać u szyi  
i wrzucić go w morze.Jeśli zatem 
twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla cie-
bie ułomnym wejść do życia wiecz-
nego, niż z dwiema rękami pójść do 

piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, ode-
tnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzu-
conym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej 
jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzu-
conym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 

Kazanie espresso… 
 „Kto bowiem nie jest przeciw nam, ten jest z nami.” - Piękne jest to stwierdzenie Jezusa. 
Otwiera bowiem bardzo daleką perspektywę ewangelicznego oddziaływania. Jedynie wro-
gowie Ewangelii są w jakiejś mierze z niej wyłączeni. Sami z niej uciekli. Wszyscy inni są po 
stronie dobra, prawdy, miłości. Nie zawsze o tym  mówią, nie zawsze o tym wiedzą, ale 
zawsze są objęci promieniowaniem  Dobrej Nowiny. Tylko z wrogami nie można współpra-
cować w Bożym dziele.                                                                                     /ks. E. Staniek/ 
 

Różaniec – paciorki pełne wiary i miłości! 
 
 
 

+W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Michała Jasińskiego z parafii Chęciny, który 
odszedłdo domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju + 

Extra… 
× 04.10 - Dzień Zwierząt 
× 06.10 - Światowy Dzień Uśmiechu 
 



A w parafii… 
▪ Od jutra msza święta popołudniowa odprawiana jest o godz. 16.00. 
▪ W najbliższym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
po mszy o 8.00 spotkanie członków Kół Różańcowych. 
▪ z 4 na 5 października czuwanie naszego dekanatu na Jasnej Górze. Zapisy w zakrystii.
▪ Rozpoczynamy miesiąc październik. Zachęcamy  do regularnego odmawiania Różańca 
i do uczestniczenia w nabożeństwach po mszy świętej o godz. 16.00.
▪ W tym tygodniu zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem relikwi
Dzieciątka Jezus (w poniedziałek) oraz św. Faustyny (w piątek). 
▪ Zapraszamy dzieci i młodzież chętnych uczyć się gry na gitarze na bezpłatne nauki. Liczba 
osób ograniczona. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 1 października o godz. 16.30 w świ
tlicy w Brzezinach. Osoby chętne dołączyć do scholi parafialnej zapraszamy na próbę do 
świetlicy 1 października o godz. 17.30. Przez rozwijanie talentów, chcemy by nie zabrakło 
osób, które muzyką wielbić będą Boga. 
▪ W sobotę 6 października odbędzie się 2. Pielgrzymka Rowerowa z naszej parafii. Tym r
zem udamy się do Tokarni. Zapisy w zakrystii. Wyjazd spod kościoła 
7.30. W zabytkowym kościółku zostanie odprawiona msza święta, a później 
skansenu. 
▪ W sobotę odbędzie się także pielgrzymka Kół Różańcowych do Włoszczowy.
▪ W dniu 23 września 2018 roku w Parafii Brzeziny odbyła się II Wieczorni
Pragnącego pt. „Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba”. Spotkanie rozpoczęła msza 
święta w intencji śp. Ks. Jana. W tym roku parafianie postanowili zaprezentować sztukę 
opartą na książce „Mały Książę”. Utwór ten był jednym z ulubionych 
gnącego. W postacie z „Małego Księcia” wcielili się mieszkańcy Brzezin. Spektakl przyg
towany był bardzo profesjonalnie, uwzględniając odpowiednie stroje, scenografię, muzykę, 
a także dodatkowe formy artystyczne. Część pierwszą wieczornicy zakończyły odtworzone 
słowa zmarłego proboszcza, który wspominał swoje przybycie do Brzezin i stwierdził, że 
nominację trzymał przez 20 lat w książce „Mały Książę”. Następnie zaczął się czas na 
wspomnienia o ks. Janie. Głos zabrali m.in. p. Anna Dziewięcka, ks. Czesław Krzyszkowski, 
ks. Grzegorz Stachura i p. Marian Buras.Pod koniec spotkania wyrazy wdzięczności za o
ganizację wydarzenia złożył ks. Józef Knap, obecny proboszcz w Brzezinach. Wieczornicę 
zakończyła wspólnie odśpiewana pieśń: „Tam w niebie Ojczyzna jest ma”. Po niej zabrzmi
ły gromkie brawa ponad dwustuosobowej widowni.Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim , którzy dołożyli starań, by zorganizować to wyjątkowe spotkanie.

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Co myślisz o klerykaliźmie? Czy jako Chrześcijanie nie powinniśmy domagać 
się mówienia o dobru w każdym człowieku? Dlaczego jeśli jeden reżyser nakręca film 
stawiając w złym świetle policjantów, lekarzy to jakoś nic się nie dzieje
samo robi z klerem robi się raban. Przecież wśród lekarzy i policjantów też są 
katolicy, chrześcijanie i inni dobrzy ludzie dlaczego pozwoliliśmy ich pokazać tylko 
od ciemnej strony „życia”?  

- /DZ/ Pytanie na czasie. Chyba najważniejsze jest, że jednym z najbardziej raniących 
sposóbów postrzegania innych jest myślenie stereotypowe: policjant tyran, lekarz 
łapówkach, ksiądz chciwiecR Świat nie jest biało-czarny. Nie da się ludzi tak określać. 
Zgadzam się, że jako chrześcijanie powinniśmy bronić dobrego imienia każdego człowieka. 
Jednak ciekawsze jest szukanie tego co złe, kompromitujące, raniące. O klerykalizmie dużo 
mówi papież Franciszek. Warto Go poczytać. A na koniec dodam jeszcze opinię ks
Dolindo, charyzmatycznego kapłana z Nepolu, który zmarł w 1970 r. Ten mocno 
doświadczony przez Kościół człowiek, nigdy nie pozwolił powiedzieć złego słowa na 
żadnego księdza. Mawiał, że Kościół = Chrystus. Trudne to, gdy słyszymy o kolejnych 
„upadkach” kapłanów. Jednak pamiętajmy, że Pan Bóg przede wszystkim pragnie 
nawrócenia grzeszników. I Kościół stanowią grzeszni ludzie, czyli kapłani iR my.
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Boży człowiek… - bł. Bartolo Longo
Bartolo Longo urodził się w Latiano, 10 lutego 1841 roku. 
diów w Neapolu zaraził się duchem laickim, jaki wówczas był w modzie 
na tym uniwersytecie, i sam także zaczął występować przeciwko K
ściołowi. Obojętny religijnie, oddał się modnym w owym czasie prakt
kom spirytystycznym. Przyjął nawet "święcenia kapłańskie" organiz
wane na wzór katolickich, jako kapłan szatana, który miał mu się 
zywać pod imieniem św. Michała.
profesora Wincentego Pepe, człowieka głębokiej wiary. Ten powoli 
przekonał Longo, że jest na złej drodze, na której nie osiągnie ani 
szczęścia doczesnego, ani wiecznego. Profesor zapo

z pewnym kapłanem z Zakonu Kaznodziejskiego, uczonym, który w dyskusji rozjaśnił mu 
wiele wątpliwości, jakie napotykał w wierze katolickiej. Oddał się modlitwie i uczynkom mił
sierdzia. Pewnego dnia siostra Maria Concetta de Litala ofiarowała pa
zniszczony obraz Matki Bożej Różańcowej, malowany na płótnie. Bartolo odnowił go w roku 
1876 i umieścił, za zezwoleniem proboszcza, w kościółku parafialnym w Pompei. Matka B
ża za ten skromny gest odpowiedziała hojnie łaskami. Wieść o cudow
rozchodzić się coraz szerzej. Napływali pielgrzymi ze wszystkich stron. Niebawem kościółek 
okazał się za mały i zbyt skromny. Longo, zachęcony przez biskupa miasta Nola, do którego 
diecezji należała wtedy Pompeja, zabrał się do budowy o
się nabożeństwem do Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej. BartoloLongo musiał wiele w 
życiu dla Maryi wycierpieć. Rzuciła się do walki z nim cała masoneria i sfora liberałów. 
Zmarł 5 października 1926 roku, w 85. roku życi

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Naprawdę musimy się nawrócić, aby odkryć, że aby być przy was, musimy skorygować 
wiele istniejących sytuacji, które w ostatecznym rozrachunku was odsuwają
wielu młodych ludzi o nic nas nie pyta, ponieważ nie uważa 
czącego dla ich życia. To straszne, kiedy jakiś Kościół, jakaś wspólnota zachowuje się w t
ki sposób, że młodzi sądzą, iż tacy ludzie nie mają mi nic do powiedzenia, co mogło by sł
żyć memu życiu. Niektórzy wręcz wyraźnie proszą,
czuwają obecność Kościoła jako irytującą, a nawet denerwującą
seksualnymi i ekonomicznymi, nie widząc postawy zdecydowanego ich potępienia; nieumi
jętnością odpowiedniego zrozumienia życia i wra
przygotowania; czy też przypisywaniem jej tylko biernej roli".

Zamyśl się… 
„Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym 
Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo 
długo - modli się prawdziwie.”  

/papież Benedykt XVI/

Coś dla ducha… 
„Droga przebaczenia

„Gdy ktoś wyrządzi ci jakąś przykrość, czujesz pokusę, aby rozgłosić to i sprawić, aby p
czuł się źle. W gruncie rzeczy, zasłużył na wszystko zło, które go spotyka. On pierwszy 
uczynił źle względem ciebie. Lecz Ja wzywam cię do bycia człowiekiem, który przebacza. 
Każdy potrafi chować urazę i się dąsać. Trzeba umieć być prawdziwym człowiekiem, aby 
rezygnować ze swojej dumy i uczciwie przebaczyć komuś, kto wyrządził krzywdę. Nie m
wię o słowach przebaczenia. Mówię o prawdziwym przebaczeniu komuś w swoim sercu. Nie 
dawaj mu tego, na co - jak myślisz - zasłużył. Daj mu to, na co zasłużył według Mnie: prz
baczenie. Jeżeli to uczynisz, poczujesz, jak opuszcza cię ciężar braku przebaczenia i p
czujesz lekkość serca. Krocz drogą przebaczenia.

 

Longo (5 października) 
Longo urodził się w Latiano, 10 lutego 1841 roku. Podczas stu-

ził się duchem laickim, jaki wówczas był w modzie 
uniwersytecie, i sam także zaczął występować przeciwko Ko-

ściołowi. Obojętny religijnie, oddał się modnym w owym czasie prakty-
kom spirytystycznym. Przyjął nawet "święcenia kapłańskie" organizo-

tolickich, jako kapłan szatana, który miał mu się poka-
zywać pod imieniem św. Michała. Na szczęście Longo miał przyjaciela, 
profesora Wincentego Pepe, człowieka głębokiej wiary. Ten powoli 
przekonał Longo, że jest na złej drodze, na której nie osiągnie ani 

czesnego, ani wiecznego. Profesor zapoznał Longo 
z pewnym kapłanem z Zakonu Kaznodziejskiego, uczonym, który w dyskusji rozjaśnił mu 
wiele wątpliwości, jakie napotykał w wierze katolickiej. Oddał się modlitwie i uczynkom miło-
sierdzia. Pewnego dnia siostra Maria Concetta de Litala ofiarowała panu Longo bardzo 
zniszczony obraz Matki Bożej Różańcowej, malowany na płótnie. Bartolo odnowił go w roku 
1876 i umieścił, za zezwoleniem proboszcza, w kościółku parafialnym w Pompei. Matka Bo-
ża za ten skromny gest odpowiedziała hojnie łaskami. Wieść o cudownym obrazie zaczęła 
rozchodzić się coraz szerzej. Napływali pielgrzymi ze wszystkich stron. Niebawem kościółek 
okazał się za mały i zbyt skromny. Longo, zachęcony przez biskupa miasta Nola, do którego 
diecezji należała wtedy Pompeja, zabrał się do budowy okazałej świątyni. Longo wyróżniał 
się nabożeństwem do Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej. BartoloLongo musiał wiele w 
życiu dla Maryi wycierpieć. Rzuciła się do walki z nim cała masoneria i sfora liberałów. 

5 października 1926 roku, w 85. roku życia. 

Naprawdę musimy się nawrócić, aby odkryć, że aby być przy was, musimy skorygować 
ecznym rozrachunku was odsuwają.- Wiemy, że 

wielu młodych ludzi o nic nas nie pyta, ponieważ nie uważa nas za partnera rozmowy zna-
czącego dla ich życia. To straszne, kiedy jakiś Kościół, jakaś wspólnota zachowuje się w ta-
ki sposób, że młodzi sądzą, iż tacy ludzie nie mają mi nic do powiedzenia, co mogło by słu-
żyć memu życiu. Niektórzy wręcz wyraźnie proszą, by zostawić ich samych, ponieważ od-
czuwają obecność Kościoła jako irytującą, a nawet denerwującą (R)są oburzeni skandalami 
seksualnymi i ekonomicznymi, nie widząc postawy zdecydowanego ich potępienia; nieumie-
jętnością odpowiedniego zrozumienia życia i wrażliwości młodzieży, spowodowanej brakiem 
przygotowania; czy też przypisywaniem jej tylko biernej roli".                    /papież Franciszek/ 

Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym 
a może trzeba będzie trwać bardzo 

/papież Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
Przychodzi policjant do księgarni i pyta: - 
Czy jest Pan Tadeusz? Sprzedawczyni 
woła na zaplecze: - Panie Tadziu, przyszli 
po pana!... 

Droga przebaczenia” 

przykrość, czujesz pokusę, aby rozgłosić to i sprawić, aby po-
czuł się źle. W gruncie rzeczy, zasłużył na wszystko zło, które go spotyka. On pierwszy 
uczynił źle względem ciebie. Lecz Ja wzywam cię do bycia człowiekiem, który przebacza. 

urazę i się dąsać. Trzeba umieć być prawdziwym człowiekiem, aby 
rezygnować ze swojej dumy i uczciwie przebaczyć komuś, kto wyrządził krzywdę. Nie mó-
wię o słowach przebaczenia. Mówię o prawdziwym przebaczeniu komuś w swoim sercu. Nie 

zasłużył. Daj mu to, na co zasłużył według Mnie: prze-
baczenie. Jeżeli to uczynisz, poczujesz, jak opuszcza cię ciężar braku przebaczenia i po-

jesz lekkość serca. Krocz drogą przebaczenia.”/Andy Cloninger/ 


