
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 05.11 Dzień Powszedni 
1600  1) + Helenę, Stanisława Daleszaków (r. śm.) 
         2) + Czesława Pobochę z int. rodziny Brzozów 
1630  1) + Franciszkę, Jana Kubickich  
         2) + Mariannę Pękalską z int. sąsiadów Sołtysów  
Wtorek  06.11  Dzień Powszedni 
1600 + Helenę Nowak z int męża z dziećmi 
1630 W 11 rocznicę ślubu Eweliny i Michała Woźniaków 
Środa  07.11  Dzień Powszedni 
1600 1 ) + Władysławę  Wojtyś z int. dzieci 
         2) + Mariannę Pękalską z int. rodziny Pękalskich z Górek Szczukowskich  
1630 1) + Krystynę i Władysława Sieczkowskich (r. śm.) z int. dzieci i wnuków 
        2) + Mieczysława Malickiego z int syna Dariusza z żoną Jolanta i wnuczkiem  Mate-
uszem 
Czwartek 08.11 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. ELŻBIETY 
1600  1) + Krystynę Wierzbicką   
         2) + Czesława, Helenę, Henryka i Stanisława Wiejasów i Zofię Pobochę z int. Moni-
ki 
1630  1) + Czesławę Machulską (2r. śm.)  
         2) + Czesława Pobochę z int. Krzysztofa Brzozy z rodziną  
Piątek 09.11 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskie 
1600  + Piotra, Jana Sochę, Stanisława, Wiktorię Kuciemba   
1630  + Irenę, Jana, Katarzynę, Jana Stachurów,  Małgorzatę,  Jana Kurdków  
Sobota 10.11 Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża 
1600  1) w intencji Ojczyzny 
         2) + Stefana, Annę, Tadeusza  i zm. z rodziny Salamonów, Węgrzynów, Gabrysiów, 
Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 
1700  W 18 r. ur. Magdaleny Więcek z int. rodziców i brata  
Niedziela  11.11 Trzydziesta Druga Niedziela zwykła 
800 + Anielę, Tadeusza, Michała, Mariannę Wotlińskich, Stanisława, Mariannę Zarzyckich  
1000  1) Msza Święta za Parafię  
         2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200  + Tomasza Kobierskiego (1 r. śm.) 
1600  + Stanisława Kija (r. śm.) 

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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 XXXI Niedziela Zwykła 
4 listopada 2018 r. Nr 49 (519) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Pwt 6, 2-6  
                 Hbr 7, 23-28  
Ewangelia: Mk 12, 28b-34 
Jeden z uczonych w Pi-
śmie podszedł do Jezusa 
i zapytał Go: «Które jest 
pierwsze ze wszystkich 
przykazań?» Jezus od-
powiedział: «Pierwsze 
jest: „Słuchaj, Izraelu, 
Pan Bóg nasz jest jedy-
nym Panem. Będziesz 
miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem  
i całą swoją mocą”. Dru-
gie jest to: „Będziesz mi-
łował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma 
innego przykazania 
większego od tych». 
Rzekł Mu uczony w Pi-

śmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma in-
nego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 
bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». 
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od króle-
stwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

Kazanie espresso… 
„Dlaczego tak trudno zbudować życie w oparciu o pierwsze przykazanie? Dlaczego serce 
ciągle dzieli swą miłość? Dlaczego się nam wydaje, że im więcej osób i rzeczy pokochamy, 
tym będziemy szczęśliwsi? Wszystkie wysiłki winny zmierzać w tym kierunku, by opanować 
sztukę miłowania Boga. W Bogu odnajdziemy wszystko, co nas może uszczęśliwić.  

/ks. E. Staniek/ 
 

Módlmy się o niebo  
dla naszych bliskich zmarłych 

 
 
 

Extra… 
× 07.11 -  Dzień Kotleta Schabowego 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii dzień seminaryjny. 
▪ Dziś o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbędą się 2. Zaduszki Parafialne. 
Przy kawie i herbacie będziemy wspominać zmarłe osoby zaangażowane w życie naszej 
parafii. Wstęp wolny, zapraszamy! 
▪ Za tydzień na mszy świętej o godz. 10.00 do naszej świątyni parafialnej zostaną wprow
dzone relikwie św. Stanisława Biskupa, Patrona Polski. W piątek rozpoczęliśmy nowennę.
▪ 31 października po raz ósmy odbyło się czuwanie „Świętych Obcowanie” przygotowane 
przez Scholę Parafialną. Dzięki młodym, szczególnie tym przygotowującym się do bierzm
wania przed ołtarz zostały wniesione relikwie 83 świętych i błogosławionych. Wyjątkowa 
oprawa muzyczna i dekoracja sprzyjały klimatowi modlitwy. Przez ponad godzinę niebo było 
bliżej. Na zakończenie tradycyjnie wszyscy otrzymali „coś słodkiego od świętego”. Organiz
torzy dziękują wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Dziękują
organizacji tego spotkania. Dziękują kapłanom, bratu zakonnemu, scholi z Piotrkowic, min
strantom, wolontariuszom, młodzieży szkolnej, paniom, które przygotowały słodkości oraz 
wszystkim, którzy kochają świętych i błogosławionych. Trud organizacji na pewno był warty 
podjęcia. 
▪ Tydzień temu 35 dzieci wzięło udział w 4. Konkursie Plastycznym „Świętych Malowanie”. 
Opiekę artystyczną nad całością sprawowała p. Agata Kurdek. I miejsca w swojej kategorii 
wiekowej zajęli: Maja Wojcieszyńska, Piotr Baran i Julia Wojcieszyńska. 
grody i upominki dla wszystkich uczestników ufundowali: Pismo Parafialne SANCTUS, St
warzyszenie Przyjaciół i Podwola, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Morawica, 
Mada Sweet oraz sklep spożywczy z Chałupek. Dziękujemy! 
▪ W dniach 31 października – 2 listopada 2018 roku odbyła się X Jubileuszowa Kwesta 
rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Hasłem przewodnim było: „Bo śmierć to zbyt mały 
powód, żeby przestać kochać.” W akcję zaangażowali się samorządowcy, strażacy, n
uczyciele z uczniami ze szkół w Brzezinach, Kowali, Nidzie i Bilczy oraz młodzi 
z DM GÓRA. Na akcję został przygotowany baner „Nigdy więcej wojny” z krótkimi sylwe
kami osób, których tabliczki znalazły się na brzezińskim Murze Pamięci Ofiar Wojen. Dzięki 
hojności wielu osób udało się w tym roku zebrać 11 089,10 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola oraz Schola Parafialna bardzo dziękują za każdą złotówkę.
▪ W uroczystość Wszystkich Świętych suma odpustowa została odprawiona na ołtarzu p
lowym. Ksiądz celebrował eucharystię w ornacie ofiarowanym przez abp. Tadeusza Wojdę.
▪ W ostatnim czasie parafia otrzymała relikwie bł. Karola de Foucaulda i św. 
▪ Zapraszamy w czwartek na msze święte z błogosławieństwem relikwiami św. Elżbiety od 
Trójcy Przenajświętszej. 
▪ Zapraszamy na parafialne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
które rozpoczną się 10 listopada 2018 r. o godz. 15.00 na cmentarzu w Brzezinach.
szym punktem programu będzie złożenie kwiatów przy Murze Pamięci Ofiar Wojen. N
stępnie odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i występ orkiestry dętej z M
rawicy. Spotkanie zakończy Msza Święta za Ojczyznę, która zostanie odprawiona o godz. 
16.00 w kościele w Brzezinach. 

Nowenna do św. Stanisława Biskupa 

Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża, świętego Stanisława, 
który był biskupem Kościoła krakowskiego, który przez swoje świadectwo życia 
i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie, 
który był i nadal jest tej Ojczyzny Patronem. Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie 
w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela 
i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz 
z dobrodziejstwem, o które dzisiaj cię proszę w sposób szczególny...
Święty Stanisławie Biskupie módl się za nami /x3 

Dziś o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbędą się 2. Zaduszki Parafialne. 
Przy kawie i herbacie będziemy wspominać zmarłe osoby zaangażowane w życie naszej 
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Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża, świętego Stanisława, 
oła krakowskiego, który przez swoje świadectwo życia  

i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie, 
Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie 

w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela  
i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz  

sposób szczególny... 

Boży człowiek… - bł. Helena Enselmini
Helena urodziła się w 1207 roku w Padwie. Pochodziła 
z arystokratycznej rodziny. Była wychowywana w myśl 
zasad religijnych i 
Kiedy postanowiła wstąpić do zakonu, jej rodzina nie ty
ko się nie sprz
W wieku 12
Ubogich Panien (klarysek) w Arcella. Według tra
ła jedną z pierwszych klar
Franciszka. To on miał jej osobiście wręczyć habit z
konny. Była też świadkiem cudów, jakich dokonywał św. 
Antoni z Padwy 
własne wyzwania duchowe.
go była uśmiechnięta i rad
stwa, w jakim żyła. Później jednak dosięgła jej ciemność: 

nie tylko cielesna, spowodowana chorobą, ale także duchowa, spowodowana wątpliw
ściami. Po jakimś czasie udało jej się jednak odzysk
je Opatrzność. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. Wskutek 
ciężkiej choroby straciła w 1230 roku mowę, wzrok i możność poruszania się. Helena miała 
dar wizji i kontemplacji. W ciągu ostatnich mi
niż Najświętszy Sakrament. Zmarła 4 listopada 1242 roku w Arcelli. 
przez przykład bł. Heleny daj nam łaskę ukochania Najświętszego Sakramentu.

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Brak dziadków i babć́ takich jak Symeon i Anna
niami, utrudnia młodszemu pokoleniu wyobrażenie sobie przyszłości
się̨ ono w ślepej uliczce. Bez świadectwa życia osób starszych plany młodych ludzi pozb
wione są̨ zarówno korzeni, jak i mądrości. Dzisiaj
szłość́ rodzi obawy, niepewność́, brak ufności i lęk
pomóc młodym spojrzeć ponad horyzont i ujrzeć́ gwiazdy
było o coś walczyć, pomoże im spojrzeć w przyszłość z nadzieją
szych, do których i sam się zaliczam? Wzywam nas
moriosi della storia). My, dziadkowie i babcie, musimy
dzi starszych jako stale obecny chór w wielkiej duchowej świątyni
ne i pieśni chwały wspierają całą wspólnotę trudzącą się i zmagającą na niwie życia
Równocześnie jednak przynaglam nas do działania!

Zamyśl się… 
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie.”  
               /kard. Stefan Wyszyński/ 

Uśmiech
Stefek odwiedza z mamą cmentarz. W skupieniu czyta 
sporo nap
pochowani źli ludzie?

Coś dla ducha… 
„Przebacz, zapomnij i ruszaj dalej

„Kiedy ci przebaczam, wyrzucam ten grzech z pamięci i umysłu. Gdy się to dzieje, ty i Ja 
zaczynamy wszystko od nowa. Nie zachowuję urazy, mówi
czekał na twój następny błąd, więc uważaj na to, co robisz”. Kiedy przebaczam, wszystko 
zaczyna się od początku i mam nadzieję na naszą dobrą relację. Synu, chcę, abyś w taki 
sposób przebaczał tym którzy cię zranili. Nie ty
stępstwo zostało całkowicie wymazane z pamięci. Popatrz na waszą relację z nową nadzi
ją. Przebaczaj, tak jak Ja ci przebaczam: przebacz, zapomnij i ruszaj dalej.

 

Helena Enselmini (7 listopada) 
Helena urodziła się w 1207 roku w Padwie. Pochodziła  
z arystokratycznej rodziny. Była wychowywana w myśl 
zasad religijnych i zgodnie z ideałami najczystszej cnoty. 
Kiedy postanowiła wstąpić do zakonu, jej rodzina nie tyl-
ko się nie sprzeciwiała, ale wyraziła radość z tej decyzji. 
W wieku 12-13 lat Helena Enselmini wstąpiła do zakonu 
Ubogich Panien (klarysek) w Arcella. Według tradycji by-
ła jedną z pierwszych klarysek i znała osobiście św. 
Franciszka. To on miał jej osobiście wręczyć habit za-
konny. Była też świadkiem cudów, jakich dokonywał św. 
Antoni z Padwy - co być może przygotowało ją na jej 
własne wyzwania duchowe. Na początku życia zakonne-
go była uśmiechnięta i radosna, pomimo skrajnego ubó-
stwa, w jakim żyła. Później jednak dosięgła jej ciemność: 

ko cielesna, spowodowana chorobą, ale także duchowa, spowodowana wątpliwo-
ściami. Po jakimś czasie udało jej się jednak odzyskać spokój i pewność, że jej losami kieru-

Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. Wskutek 
roby straciła w 1230 roku mowę, wzrok i możność poruszania się. Helena miała 

dar wizji i kontemplacji. W ciągu ostatnich miesięcy życia nie przyjmowała pokarmów innych 
Zmarła 4 listopada 1242 roku w Arcelli. Modlitwa. Boże Jedyny 

przez przykład bł. Heleny daj nam łaskę ukochania Najświętszego Sakramentu. 

babć́ takich jak Symeon i Anna, którzy dzielą̨ się̨ swoimi snami i marze-
utrudnia młodszemu pokoleniu wyobrażenie sobie przyszłości. Tym samym znajduje 

. Bez świadectwa życia osób starszych plany młodych ludzi pozba-
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przy-

brak ufności i lęk. Tylko świadectwo starszych ludzi może 
pomóc młodym spojrzeć ponad horyzont i ujrzeć́ gwiazdy. Już to, że dowiedzą się, iż warto 

pomoże im spojrzeć w przyszłość z nadzieją. O co proszę ludzi star-
Wzywam nas, byśmy byli strażnikami pamięci (me-

moriosi della storia). My, dziadkowie i babcie, musimy stworzyć chór. Wyobrażam sobie lu-
dzi starszych jako stale obecny chór w wielkiej duchowej świątyni, w której modlitwy błagal-
ne i pieśni chwały wspierają całą wspólnotę trudzącą się i zmagającą na niwie życia. 

glam nas do działania!”                                /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Stefek odwiedza z mamą cmentarz. W skupieniu czyta 
sporo napisów nagrobnych, wreszcie pyta: - A gdzie są 
pochowani źli ludzie? 

Przebacz, zapomnij i ruszaj dalej” 

Kiedy ci przebaczam, wyrzucam ten grzech z pamięci i umysłu. Gdy się to dzieje, ty i Ja 
zaczynamy wszystko od nowa. Nie zachowuję urazy, mówiąc: „Tak, przebaczę ci, ale będę 
czekał na twój następny błąd, więc uważaj na to, co robisz”. Kiedy przebaczam, wszystko 
zaczyna się od początku i mam nadzieję na naszą dobrą relację. Synu, chcę, abyś w taki 
sposób przebaczał tym którzy cię zranili. Nie tylko przebaczaj, ale módl się, aby ich prze-
stępstwo zostało całkowicie wymazane z pamięci. Popatrz na waszą relację z nową nadzie-
ją. Przebaczaj, tak jak Ja ci przebaczam: przebacz, zapomnij i ruszaj dalej.”  

/Andy Cloninger/ 


