
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.10 św. Hieronima (wsp. obowiązkowe) 
1800  + Helenę, Sanisława i  zm. z rodziny Daleszaków 
1830  z okazji 40 rocznicy urodzin Agnieszki i Anityz prośbą o Boże bł. 
Wtorek 01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus -  RELIKWIE 

1600 1) + Stefana Krzysztofka - od siostry Elżbiety, braci Mirosława i Mariana z rodzinami 
        2) + Andrzeja Ludwinka z int. żony z córką i r. 
1700 W 21 r. urodzin Klaudii o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
Środa 02.10 świętych Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)  

1600 1) + Józefa Mazura i Danutę Stachurę  
        2) + Stefana Krzysztofka - od Pawła i Stanisława Krzysztofków z rodzinami  
17001) + zm. z r. Rozparów i Edwarda Brzozę z int. rodziny 
        2) + Piotra Pędzika z int. pracowników Luktrans i Maszyny Rolnicze  
Czwartek 03.10 Dzień Powszedni  
16001) + Władysława (w r. śm.), Anielę Metryków i zm. z r. Metryków i zm. w czyśćcu 
cierpiących z int. syna 
       2) + Stefana Krzysztofka z int. Barbary i Andrzeja Juszczyk z Ostrowa 
1800 1) + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż 
        2) + Piotra Pędzika z int. córki Danuty z mężem i dziećmi  
Piątek 04.10 św. Franciszka z Asyżu (wsp. dowolne)   
1600 1) + Zdzisława Szałasa (r. śm.), Stanisława, Genowefę i Bogdana Szałas, Krystynę 
Kasperek 
        2) + Adama Zielińskiego z int. uczestników pogrzebu  
1800+ Franciszka Kołka  
Sobota 05.10 Św. Faustyny Kowalskiej - RELIKWIE 
1600+ Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza, Teresę, Andrzeja, Pawła Wiejasów 
1800 Juliana i zm. z r. Śmietanów, Władysława i Stefanię Kruk 
Niedziela 06.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 + Mariannę Kubicką (22 r. śm.) Genowefę, Tadeusza, Kazimierza, Ryszarda, Wiesława 
Januszków 
1000 1) w int. Scholii Parafialnej z okazji 18 rocznicy działalności 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  
1200 + Wawrzyńca i Krystynę Wójcików (r. śm.) z int. córki z rodziną 
1600 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 
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XXVI Niedziela Zwykła 
29 września 2019 r. Nr 44 (566) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Am 6, 1a. 4-7 
1 Tm 6, 11-16 
Ewangelia:Łk 16, 19-31 
Jezus powiedział do faryze-
uszów:«Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się  
w purpurę i bisior i dzień  
w dzień ucztował wystawnie.  
U bramy jego pałacu leżał że-
brak pokryty wrzodami, imie-
niem Łazarz. Pragnął on nasy-
cić się odpadkami ze stołu bo-
gacza. A także psy przychodzi-
ły i lizały jego wrzody.Umarł 
żebrak i aniołowie zanieśli go 
na łono Abrahama. Umarł tak-
że bogacz i został pogrzeba-
ny.Gdy cierpiąc męki w Ot-
chłani, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na 
jego łonie. I zawołał: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną  

i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu”.Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za ży-
cia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu do-
znaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają się do nas”.Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mo-
jego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki”.Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słucha-
ją!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do 
nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”». 

Kazanie espresso… 
„Trzeba liczyć się z cierpieniem po śmierci. Brak miłosierdzia na ziemi obróci się przeciwko 
niemiłosiernym. Dla miłosiernych - miłosierdzie. Dla niemiłosiernych - jego brak. W miło-
sierdziu także obowiązuje sprawiedliwość. /ks. E. Staniek/ 
 

Miłość i Miłosierdzie! 
 
 
 

Extra… 
× 29.09 - Międzynarodowy Dzień Kawy 
× 01.10 -  Międzynarodowy Dzień Muzyki 
× 04.10 -  Dzień Zwierząt 
 



A w parafii… 
▪ Dziś o 17.30 w naszym kościele dodatkowa msza święta w intencji + ks. Jana Pragnące-
go. Po mszy o 18.30 zapraszamy do szkoły na spektakl „Pan jest moim pasterzem”. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania rodzinom Wawrzyckich z Podwola i Znojów z Nidy za 
wywóz śmieci z cmentarza. 
▪ W sobotę 5 października odbędzie 3. Pielgrzymka Rowerowa z naszej parafii. Tym razem 
udamy się wspólnie do Kaczyna. Osoby chętne prosimy o zapisy w zakrystii. Wyjazd o 
godz. 9.00. 
▪ We wtorek rozpoczyna się październik. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa różań-
cowe. Nie zapominajmy o tej modlitewnej broni ze złem, którą daje nam Bóg. We wtorek o 
16.00 poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
▪ Od października msze święte w dni powszednie odprawiane są o godz. 16.00 i 16.30. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze w te dni o 
16.00 i 18.00. 
▪ We wtorek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w sobotę św. Faustyny. Zapra-
szamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. 
▪  5 października Zjazd Kół Różańcowych w Jędrzejowie. O 8.00 wyjazd członków Kół Ró-
żańcowych z końca Kowali, o 8.15 koło mostu w Nidzie, o 8.30 przy kościele w Brzezinach. 

Felieton… 
Nomen – Omen, czyli imię w Piśmie Świętym 

U ludzi starożytności imię nie było jakimś określeniem konwencjonalnym, lecz oznaczało ro-
lę, jaką dany byt odgrywał we wszechświecie. Bóg dokonuje dzieła Stworzenia, nadając na-
zwy poszczególnym Stworzeniom. W Piśmie Świętym imię nadawane przy narodzinach wy-
raża zazwyczaj przyszłą działalność nowo narodzonego albo jego przeznaczenie: Jakub – 
to ten, który podstępem zajmuje miejsce drugiego ( Rdz 27,36), Nabal - słusznie tak został 
nazwany, bo właśnie był szaleńcem ( 1Sam, 25,25). Imię może też nawiązywać do okolicz-
ności przyjścia na świat lub do ewentualnych nadziei, jakie rodzice wiążą z przyszłością 
swego dziecka: Rachel umierając mówi o swym dziecku, że jest „Synem Jej Boleści”, lecz 
Jakub tego samego syna nazywa „Beniaminem”, czyli „Dzieckiem Swojej Prawicy”  (Rdz 
35,18). Niekiedy mamy do czynienia ze swoistym proroctwem, które pragnie wyjednać  
dziecku pomoc u Boga Izraela: Izajasz, czyli „Niech Bóg Cię Ocali!” W Nowym Testamencie 
Dobry Pasterz zna po Imieniu każdą ze swych Owiec (J 10,3). Imiona wybranych są zapisa-
ne w Niebie (Łk 10,20), w Księdze Życia ( Flp 4,5, oraz Ap 3,5, oraz Ap 13,8, oraz Ap 17,8)   

/MS/ 

W poszukiwaniu… 
„Zauważmy dziś na przykład niekontrolowany przesadny rozrost wielu miast, w których 
życie stało się niezdrowe nie tylko z powodu zanieczyszcenia wynikającego z emisji 
toksycznych spalin, ale także miejskiego chaosu, problemów transportu oraz skażenia 
wizualnego i hałasu. Wiele miast to duże nieefektowane struktury, zużywające nadmiernie 
dużo energii i wody. Istnieją dzielnice, które pomimo, że zostały niedawno wybudowane, są 
zapchane i zabałaganione bez dostatecznych terenów zieleni. To niewłaściwe, aby 
mieszkańcy naszej planety żyli przytłoczeni coraz bardziej betonem, asfaltem, szkłem  
i metalami, pozbawieni fizycznego kontaktu z naturą. W niektórych okolicach wiejskich  
i miejskich prywatyzacja przestrzeni utrudniła dostęp obywateli do obszarów o szczególnym 
pięknie; gdzie indziej utworzono „ekologiczne” osiedla mieszkaniowe, jedynie do dyspozycji 
niewielu, gdzie usiłuje się zabraniać dostepu innym, aby nie zakłucali sztucznego spokoju. 
Często spotykamy piękne zielone tereny w dobrze utrzymanych strzeżonych osiedlach, ale 
rzadziej w miejscach, gdzie żyją odrzuceni przez społeczeństwo.”                                                                 

/papież Franciszek fragment encykliki „Laudato Si”/  

Boży człowiek… - św. Grzegorz Oświeciciel(30 września) 
Grzegorz Oświeciciel był synem księcia Armenii, Anaga, którego 
zamordowano wraz z całą rodziną. Ocalał tylko dwuletni Grzegorz - 
dzięki przytomności swojej mamki, która zdążyła z nim w porę uciec 
do Cezarei Kapadockiej. Pobożna niewiasta postarała się, by 
dziecko otrzymało chrzest i zostało wychowane w wierze 
chrześcijańskiej. Dla zachowania rodu zmuszono Grzegorza, by się 
ożenił. Święty ojciec miał także dwóch świętych synów: św. 
Aristagesa i św. Wertanesa. Małżonka niebawem wraz z młodszym 
synem poświęciła się na służbę Bogu. Grzegorz zaś powrócił do 
Armenii.Rozpoczęło się tam jednak wielkie prześladowanie 

chrześcijan. Ofiarą jego padł także Grzegorz. Został wrzucony do lochu, gdzie miał 
przebywać 13 lat. W więzieniu dał się poznać jako mąż Boży. Dlatego kiedy władca Armenii 
zachorował na tajemniczą chorobę, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który  
z wdzięczności nie tylko wypuścił go na wolność, ale sam przyjął chrzest i zaprowadził 
chrześcijaństwo na nowo. Grzegorz czynnie w tym dopomagał, gdyż Armenia była jeszcze 
wówczas w większości pogańska. Dla skuteczniejszej akcji przyjął święcenia kapłańskie. 
Dzięki poparciu króla został również wyświęcony na biskupa. Zorganizował hierarchię 
kościelną, ustanowił biskupstwa. Pod koniec życia miał odwiedzić Konstantynopol i Rzym  
i postarać się o przywileje dla Kościoła w Armenii. Słusznie więc kraj ten czci Grzegorza 
jako Oświeciciela i swojego ojca. 

Intencja różańcowa na październik 
ewangelizacyjna:Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele. 

Czy wiesz, że... 
1) Parury to zdobienia alby umiejscowione u dołu (z przodu i z tyłu) na obu rękawach oraz 
przy szyi (na humerale). Niektórzy wskazują na symbolikę pięciu ran Chrystusa. 
2) Fabella to wachlarz używany w liturgii, np. r rycie dominikańskim. Pierwotnie służyły do 
odganiania much. 
3) Największy dzwon w Polsce znajduje się w licheńskim sanktuarium. Nazywa się Maryja 
Bogurodzica, waży 14 ton. Wytopiono go z brązu we Włoszech. 

Zamyśl się… 
„Życie jest zbyt krótkie, by budzić 
się z żalem. Kochaj ludzi, którzy 
dobrze Cię traktują i współczuj tym, 
którzy nie potrafią.”  
/śp. Anna Przybylska/  

Uśmiech 
Przez cały tydzień nie było żadnej chmurki, wiec Anioł 
pyta św. Piotra o prognozę pogody. - Nadchodzą dwie 
duże chmury - odpowiada św. Piotr.- Bogu niech będą 
dzięki! - cieszy się Aniołek. - Nareszcie będzie, na 
czym usiąść... 

Coś dla ducha… 
„O uśmiechu” 

„Każdy uśmiech można nazwać kawałkiem radości. Do kogo się uśmiechamy? Powiedział 
mi kiedyś chłopiec z II b, że  zawsze uśmiecha się do pani od rysunków i do pani od gimna-
styki, ale nigdy do pani dentystki. Pewna dziewczynka, kiedy kładła się spać, miała zupełnie 
suche policzki, jednak gdy się budziła - były zupełnie mokre. Co to znaczy? Płakała przez 
sen i dowiedziała się o tym dopiero wtedy, kiedy poczuła łzy na policzkach. Nawet kiedyś 
zjadła jedną łzę i powiedziała, że smakuje jak woda sodowa. Czy można poznać, że ktoś się 
uśmiechał przez sen? Można, bo budzi się wtedy w dobrym  humorze, mówi porządnie pa-
cierz, śniadanie zajada z apetytem, a w szkole nikomu nie dokucza. Andersen, autor bajek, 
które wszyscy znamy, uśmiechał się stale do Pana Boga, nawet na ulicy i wciąż wysyłał Mu 
długie całusy wprost do nieba.”                                                                   /ks. J. Twardowski/ 

 


