
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 12.11 Wspomnienie św. Jozafata 
1600  + Wandę (r .śm.) i Stanisława Kaczorów i zm. z rodziny Kaczorów   
1630  + Jerzego Grudniaa (21r. śm.)  
Wtorek  13.11  Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna 
1600 1) + Janinę, Mariannę, Józefa Błaszczyków, Anielę Pasek  
        2) + Mariannę Pękalską z int. sióstr z kółka im. św. Maksymiliana Kolbe z Kowali 
1630 1) + Mariannę Stachurę z int. córki  
        2) + Mieczysława Malickiego z int. wnuczka Tomka i żony Ani z dziećmi  
Środa  14.11  Dzień Powszedni 
1600 + Marcina Kubickiego (1r. śm.) z int. mamy z rodziną  
1800 1) + Stefanię i Jana Znojek 2) + Genowefę, Stanisława Stachurów 3) + Romana i Sta-
nisławę Znój 4) + Zdzisława Stachurę z int. żony 5) W 18r. ur. Patrycji Wójcik o Boże bł. 
w dorosłym życiu 6) + Reginę Kubicką 7) + Krystynę Olejarczyk (1r. śm.) Andrzeja Ole-
jarczyka, Annę i Józefa Skorodzień   8) O zdrowie i Boże bł. dla Barbary w 35r. ur. z int. 
rodziny 9) + Stanisława Frankowicza 10) + Marię, Franciszka, Krystynę, Jozefa Wojcie-
chowskich, Michalinę, Władysława Nosek, Genowefę i Stanisława Malickich z int. Rabie-
jów  11) Dziękczynna za szczęśliwy poród Szymona 12) + Józefę Piotrowską (1r. śm.) i 
zm. z rodziny Piotrowskich, Siudow, Radomskich 13) W intencji powrotu do zdrowia Ja-
kuba oraz szczęśliwe rozwiązanie Anny, 14) + Julię Woźniak z int. Krystyny z mężem 
Czwartek 15.11 Dzień Powszedni 
1600  W 7 r. ur. Kornela Woźniaka o Boże bł. i potrzebne łaski 
1630  W 50 r. ślubu Stanisławy i Kazimierza Wierzbickich, dziękczynna za otrzymane łaski 
Piątek 16.11 Dzień Powszedni 
1600  1) + Jadwigę Zawadzką (r. śm.) i zm. z rodziny Zawadzkich, Góreckich i Sebastiana 
Tetelewskiego 
         2) + Mariannę i Henryka Pękalskich z int. córki z rodziną  
1800   1) + Danutę Stachurę z int. męża i córki z rodziną 
         2) + Zofię i Czesława Pobochę z int. córki Moniki z rodziną  
Sobota 17.11 Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
1600 + Mariana Piotrowskiego i zm. z rodziny Szczukowiczów, Radomskich, Edwarda 
Władyszewskiego i Tadeusza Kubickiego  
1630  + Jana Tomala z int. żony z dziećmi   
Niedziela 18.11 Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła –RELIKWIE BŁ. KAROLINY 
800 + Edwarda Władyszewskiego (r. śm.) 
1000  1) + Władysława Bedlę (16r. śm.) 
         2) od uczestników pielgrzymki do Skalbmierza na grób księdza Jana 
1200  + Bolesława (r. śm.) Anielę, Henryka, Janinę, Mariana Malickich i zm. z rodziny Ma-
lickich, Danutę, Jana Szlufików 
1600  Msza Święta za Parafię 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  1 Krl 17, 10-16    
                  Hbr 9, 24-28 
Ewangelia: Mk 12, 41-44 
„Jezus, usiadłszy naprzeciw 
skarbony, przypatrywał się, 
jak tłum wrzucał drobne pie-
niądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pie-
niążki, czyli jeden grosz. Wte-
dy przywołał swoich uczniów i 
rzekł do nich: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy bowiem 
wrzucali z tego, co im zbywa-
ło; ona zaś ze swego niedo-
statku wrzuciła wszystko, co 
miała na swe utrzymanie».” 

Kazanie espresso… 
„Religijna ofiarność ludzi jest 
niezbitym dowodem ich wiary. 
Złotówki złożone na tacy lub 
wrzucone do skarbonki kościel-
nej są przeznaczone na dobre 
cele. Bóg zna wielkość tej ofiary 
mierzonej ofiarnością serca  
i nagradza ochotnego dawcę. 
Ofiara złożona na tacy jest ak-
tem wiary i miłości.”    
                          /ks. E. Staniek”/ 
 

Święty Stani-
sławie Biskupie i Męczenniku 

czuwaj nad naszą Ojczyzną 
 
 
 

 † W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Julię Woź-
niak z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś mija 100 lat od odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękujmy Panu Bogu za 
dar wolności i prośmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Pamiętajmy także w modli-
twie o wszystkich, którzy walczyli czynem i słowem o nasz kraj. Ojczyznę wolną pobłogo-
sław Panie! 
▪ Dziś na mszy świętej o godz. 10.00 ks. Stanisław Dyk uroczyście wprowadził relikwie św. 
Stanisława Biskupa, Patrona Polski. 
▪ Parafialny Zespół Caritas, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Brzezin i Podwola zorganizowało w niedzielę 4 listopada 2018 roku 2. Zaduszki Para-
fialne. Licznie przybyli goście zasiedli przy stolikach w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. 
Przy kawie, herbacie i pysznych ciastach wspominali osoby związane z parafią Brzeziny. W 
tym roku zostało przygotowane 12 sylwetek: Ks. Jan Pragnący, Ks. Michał Krużel, Ks. Wa-
cław Smolarczyk, Ks. Jan Matera, Ks. Bolesław Grzybowski, Ks. Teofil Jarzębski, Ks. Piotr 
Mączka, Ks. Piotr Czerna, Ks. bp Mieczysław Jaworski, Ks. Bogdan Piotrowski, s. Małgorza-
ta Krąż, s. Urszula Więcek. Na koniec modlitwie w intencji zmarłych przewodniczył ks. Józef 
Knap. Spotkanie poprowadził Damian Zegadło. 
▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność będzie wydawana w sobotę 17 listopa-
da w godzinach 8.00-11.00 w oznaczonym pomieszczeniu budynku gospodarczego przy 
kościele. Osoby, które nie dostarczyły skierowania z GOPS proszone są o przekazanie do-
kumentu wolontariuszowi Caritas podczas odbioru żywności. 
▪ W przyszłą niedzielę na mszach świętych błogosławieństwo relikwiami bł. Karoli Kózkówny 
▪ Za tydzień przypada 2. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Biedak zawołał i Pan go 
usłyszał”. 
▪ Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do akcji chary-
tatywnej. Potrzebujemy 500 szalików zrobionych na drutach, by móc przekazać je podczas 
Wigilii dla Osób Bezdomnych i Samotnych w Kielcach. Ważne by były one wykonane, nie 
kupione. Chodzi o wyobraźnię miłosierdzia. Więcej znaczy to, że poświęcimy czas dla ko-
goś! Zróbmy szalik z dobroci! Może to być piękna i praktyczna lekcja dobroczynności. Szali-
ki powinny mieć min. 1,5 m długości. Należy je dostarczyć do dnia 11 grudnia 2018 r. do za-
krystii naszego kościoła, lub do Parafialnego Zespołu Caritas. #szalikzdobroci 

W poszukiwaniu… 
/KK/ - Wielu chrześcijan zostalo ogłoszonych świętymi. Część z nich miała dar 
uzdrawiania ciała, bilokacji, rozpoznawania myśli innych ludzi, ale część ludzi na 
świecie, jak to określamy, nie ma łaski wiary. Dlaczego Bóg który jest podobno dobry 
i każdego chce zbawi,  jednym daje takie dary, a innym zostawia pustkę? 
/DZ/ - Bóg jest dobry. Dla każdego człowieka. Daje nam różne talenty i każdy człowiek 
inaczej je wykorzystuje. Niektórzy pomnażają, inni zakopują. Tak jak powiedziałeś wiara jest 
łaską. Dostało ją tak wielu ludzi, a jednak nie zawsze ją wykorzystali. Niektórzy traktują 
wiarę jako przyzwyczajenie, inni zobojętnieli, a inni jej się wyparli. Są także Ci, którzy ją 
pogłębiają, szukają bliskości Boga i oddają Mu swoje życie. To wielu z nich doszło do 
świętości. I wśród nich, niektórzy mieli nadzywczajne dary, jak np. bilokacja, a o innych nie 
mamy takich informacji. Pamiętajmy, że to nie moc tych ludzi, ale przez nich działał Bóg. 
Tym mocniej działał im bardziej Mu się ktoś oddawał, czy bardziej radykalnie żył Jego 
Słowem. Są też tacy ludzie, którzy na tym świecie nie poznali Boga. Jednak w każdym 
człowieku Stwórca zasiał rozpoznanie dobra i zła. Tacy ludzie też mają szansę dojść do 
Boga. Każdy z nas ma inną drogę. Całkiem inną. Nieraz zazdrościmy ludziom mocy wiary, 
ale co stoi na przeszkodzie, żebyśmy też tak żyli? Jedyna przeszkoda to decyzja naszej 
woli. Każdy z nas ma taką samą szansę na świętość. Niektóre kanonizowane osoby, były 
analfabetami, sami mówili, że byli głupi, brakowało im talentów. Jednak w pełni otworzyli się 
na działanie Ducha Swiętego. Spróbujmy i my. Bóg jest dobry! 

Boży człowiek… - św. Józef Pignatelli (16 listopada) 
Józef urodził się 27 grudnia 1737 roku w Saragossie, w za-
możnej rodzinie szlacheckiej, która zapewniła mu solidne 
wykształcenie. Kiedy miał 4 lata, zmarła jego matka, a on 
wraz z ojcem przeprowadził się do Neapolu, gdzie mieszka-
ła jego siostra, hrabina Arezza. Z kolei po śmierci ojca (Jó-
zef miał wtedy 9 lat) wrócił do Hiszpanii i skończył szkołę 
średnią w kolegium jezuitów w Saragossie. Była to decyzja 
jego starszego brata, który przejął rządy w rodzinie po 
śmierci rodziców. W szkole przebywał wraz ze swoim młod-
szym bratem Mikołajem. W tym okresie swojego życia cho-
rował na tuberkulozę, której efekty - w postaci osłabienia or-
ganizmu - dolegały mu już przez całe życie. W 1753 roku 
wstąpił do nowicjatu jezuitów w Tarragonie; wraz z nim 
wstąpił tam także jego brat Mikołaj. Studia w zakresie filozo-
fii kończył w Calatayard, a w zakresie nauk humanistycz-
nych - w Manrezie. Po święceniach kapłańskich przyjętych 
w 1762 r. pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej  

w Saragossie oraz pełnił funkcję kapelana więziennego; szczególnie gorliwie zajmował się 
więźniami skazanymi na śmierć. Nazywano go "ojcem wieszanych". 3 kwietnia 1767 roku 
wydano w Hiszpanii dekret państwowy likwidujący zakon jezuitów. Było to preludium do 
prześladowań wszystkich zakonów i wszystkich duchownych w czasie rewolucji. Podobne 
likwidacje nastąpiły szybko także w Portugalii i we Francji. Józef starał się nie poddać w tych 
strasznych dla Kościoła czasach i podtrzymywał na duchu innych braci zakonnych, a korzy-
stając z tolerancji księcia Parmy, prowadził nawet nowicjat jezuicki. Stał się wówczas nie-
formalnym liderem hiszpańskich jezuitów. Wszyscy jezuici hiszpańscy zostali w pewnym 
momencie załadowani na statek przez rząd i wydaleni z kraju. Wiele portów odmawiało im 
pozwolenia na przybicie do brzegu, aż wreszcie znaleźli schronienie na Korsyce. W 1803 
roku Józef został przełożonym zakonu na Białej Rusi, w zaborze rosyjskim. W tym samym 
roku papież wydał dekret o restauracji zakonu w Neapolu i na Sycylii. Józef udał się tam, by 
na nowo organizować placówki jezuickie. Powszechnie kochany za miłość, pokorę, wysoką 
kulturę i inne cnoty, zmarł w Rzymie 15 listopada 1811 roku. Przyczyną śmierci było praw-
dopodobnie osłabienie tuberkulozą. Modlitwa. Boże Jedyny, przez wstawiennictwo św. Jó-
zefa prosimy, by nasze decyzje zawsze zbliżały nas do Ciebie. 

Extra… 
× 11.11 - Dzień Świętego Marcina        × 17.11 - Dzień bez Długów 

Zamyśl się… 
„Maluje się tylko po to, aby 
oszukać oczy.”  
                     /Michał Anioł/  

Uśmiech 
Lekarz przegląda rentgenowe zdjęcie i ogromnie się dziwi. - 
Panie, masz pan zegarek w żołądku. To nie sprawia panu żad-
nych problemów? - Jasne, że tak. Zwłaszcza przy nakręcaniu. 

Coś dla ducha… 
„Schroń się przed deszczem” 

„Nigdy nie wątp w Moją moc podtrzymywania ciebie. Bardzo ważna jest dla ciebie wiara  
w Moją dobroć i nieustającą łaskawość w stosunku do ciebie. Jeżeli w to zwątpisz, nie zro-
zumiesz prawdziwie, kim jestem i nie będziesz potrafił zawierzyć Mi swojego życia. Jestem 
twoim schronieniem podczas burz całego twojego życia, gdziekolwiek się zdarzą (w rela-
cjach, w finansach, w zmartwieniach, w pracy). Moje ramiona są otwarte i gotowe dać ci 
bezpieczeństwo. Ale tylko ty możesz wybrać wiarę i uciec się do Mnie. Synu, uwierz w Moją 
dobroć i schronienie. Przybiegnij do Mnie i poczuj bezpieczeństwo Mojej obecności. Schroń 
się przed deszczem.”                                                                                      /Andy Cloninger/ 

 


