
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 21.10 Dzień Powszedni   RELIKIWE BŁ. JAKUB STRZEMIĘ 

1600  + Stefana Kruka, Mariannę Rozborską  
1700 + Stefanię (r. śm.), Stanisława Zychowicza, Bronisławę Pędzik, Jana i Anielę Kowa
skich, Ryszarda Zawadzkiego  
Wtorek 22.10 św. Jana Pawła II (wspomnienie) - RELIKWIE

16001) + Tadeusza Kowalskiego  
       2) o Boże bł. dla nowożeńców Patrycji i Damiana oraz Marty i Karola 
1700 1) + Tadeusza Rejmenta (23 r. śm.)  
        2) + Tadeusza Mazura z int. żony 
Środa 23.10 Dzień Powszedni 
1600 + Stanisława Jędrochę (14 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1700 + Celinę, Agnieszkę, Stefana Więcek  
Czwartek 24.10 Dzień Powszedni  
1600 + Katarzynę, Stanisława Skarbek i zm. z rodziny  
1700 + Cecylię i Henryka (11 r. śm.) Kmiecik  
Piątek 25.10 Dzień Powszedni  
1600 +  Stanisławę i Jakuba Gajków 
Sobota 26.10 Dzień Powszedni   
1600 + Helenę Nowak (r. śm.)  
1700 + Ryszarda (4 r. śm.), Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę i Edwarda Pyt
sława, Franciszkę Sołtys  
Niedziela 27.07 Rocznica poświęcenia kościoła własnego 
800 za Parafię 
1000 1) + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200 + Józefę i Kazimierza Szymkiewiczów z int. zięcia Andrzeja z żoną
1600 + Kazimierza Mazura i Stanisława Dyragę 
 

 

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 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śnego z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

Extra… 
× 22.10 – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania 
× 25.10 – Dzień Kundelka 
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XXIX Niedziela Zwykła
20 października 2019 r. Nr 

sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę sw
Niego, i czy będzie zwlekał w ich spr
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wi

Kazanie espresso… 
„Na ziemi pod wpływem chrześcijaństwa wzrasta moralna wrażliwość na nieszczęście dr
giego człowieka. Tym ostrzej odbiera się krzywdę, zwłaszcza zorganizowaną, zaplanow
ną. W naszym pokoleniu spada jednak poziom wia
i na wyłącznie Boga w ludzkie obliczenia jest coraz mniej miejsca. Niże religijne są powa
niejsze w skutkach niż niże demograficzne. 
 

Módl się nieustannie!
 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Zale-
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 
 

Zwykła 
r. Nr 47 (569) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 17, 8-13   
                 2 Tm 3, 14 - 4, 2 
Ewangelia: Łk 18, 1-8 
Jezus opowiedział swoim 
uczniom przypowieść  
o tym, że zawsze powinni 
się modlić i nie ustawać: 
«W pewnym mieście żył 
sędzia, który Boga się nie 
bał i nie liczył się z ludź-
mi.W tym samym mieście 
żyła wdowa, która przycho-
dziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem!” Przez pe-
wien czas nie chciał; lecz 
potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, to 
jednak, ponieważ naprzy-
krza mi się ta wdowa, we-
zmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca 
i nie zadręczała mnie”».  
I Pan dodał: «Słuchajcie, co 
mówi ten niesprawiedliwy 

sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich  

nę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

Na ziemi pod wpływem chrześcijaństwa wzrasta moralna wrażliwość na nieszczęście dru-
Tym ostrzej odbiera się krzywdę, zwłaszcza zorganizowaną, zaplanowa-

ną. W naszym pokoleniu spada jednak poziom wiary. Myślenie czysto doczesne dominuje  
i na wyłącznie Boga w ludzkie obliczenia jest coraz mniej miejsca. Niże religijne są poważ-

sze w skutkach niż niże demograficzne.                                                     /ks. E. Staniek/ 

 
Módl się nieustannie! 



A w parafii… 
▪ Dziś po mszy św. o godz. 16.00 dziękczynna wieczornica z okazji 41 rocznicy wyboru Ka-
rola Wojtyły na papieża 
▪ W środę w szkole w Brzezinach odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej 
zasłużonym nauczycielom i kierownikom szkoły Apolinaremu i Marii Korczyńskim. 
▪ Podczas zbiórki z okazji Dnia Papieskiego zostało zebrane 1300 zł. Bóg zapłać. 
▪ W tym tygodniu wspominamy bł. Jakuba Strzemię (poniedziałek), św. Jana Pawła II (wto-
rek). Zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek po mszy świętej i nabożeństwie różańcowym odbędzie się spotkanie z kandyda-
tami do bierzmowania.  
▪ 27 października o godz. 10.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Jana Balickiego. Te-
go dnia przeżywać w parafii będziemy także Dzień Seminaryjny. 
▪ Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. 
"Świętych malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 12 lat. Chętne osoby 
prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub u p. Agaty Kurdek. Malowanie Patronów Brzeziń-
skich odbędzie się wspólnie w niedzielę 27 października po mszy św. o godz. 10.00 w szko-
le w Brzezinach.  
▪ W czwartek 31 października o godz. 18.00 odbędzie się czuwanie „Świętych Obcowanie”. 
Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy! 
▪ W dniach 31 października-3 listopada odbędzie się XI Kwesta na rzecz odnowy cmentarza 
w Brzezinach. 
▪ Zapraszamy do wspólnego porządkowania brzezińskiego cmentarza w sobotę 26 paź-
dziernika od godz. 8.00. Dziękujemy za prace porządkowe podjęte wczoraj. 

Felieton… 
Wartości  Chrześcijańskie – Dobro, Prawda, Piękno 

Hebrajskie słowo Tob jest tłumaczone w języku greckim zamiennie dwoma terminami: Kalos 
i Agathos = piękny i dobry. Współczesny malarz hiszpański Francesco Arguello jest autorem 
słów: „Bóg może zbawić świat przez piękno”. Czym jest zatem piękno? Piękno jest niekiedy 
definiowane jako obiektywna własność przedmiotów, a zwłaszcza układu przedmiotów, takie 
jak: harmonia, symetria, proporcja, miara czy ład. Dlaczego Bóg może zbawić świat przez 
piękno? Może tak być, ponieważ poprzez kontemplację piękna przyrody lub dzieł sztuki, jak 
również piękna serca i ducha człowieka otwieramy się na działanie Świętego Ducha Bożego 
powodującego radość, wzruszenie czy doświadczenie bezinteresownej Miłości Boga oraz 
zachwyt nad Jego Majestatem. Czym zaś jest Dobro? Starożytni Grecy przedkładali czło-
wiekowi pewien ideał tak zwany Kalos -  Kagatos, który posiadając sam w sobie wszystkie 
przymioty moralne, estetyczne i społeczne przynosi całej społeczności to, co radosne, przy-
jemne i pożyteczne. Jak mówi Jezus do młodzieńca: Dobry jest jedynie Bóg i On sam jest  
źródłem wszelkiego dobra (Mk 10,18). Trzecim elementem triady chrześcijańskich wartości 
jest Prawda. Według tak zwanej klasycznej definicji prawda to zgodność treści sądu z rze-
czywistym stanem  rzeczy, którego ten sąd dotyczy. Potocznie mówimy, że prawda, nawet 
ta gorzka jest jak lekarstwo, które leczy, choć jest niemiłe w smaku.                                /MS/ 

Znalezione… 
„52-letni bp Carlos Arturo Quintero Gómez założył zużyte ubrania, poddał się maskującemu 
wygląd makijażowi i poszedł na kongres, odbywający się na uniwersytecie Quindío. Żebrał, 
prosił o pomoc, a nawet upadł, aby przekonać się, jak zareagują zebrani na obecność „in-
truza”. Zacząłem wchodzić w skórę takiej osoby. Odczułem ból i rozdarcie serca na myśl  
o niedostatku i o ubóstwie. Gdy tylko wszedłem do auli, zacząłem doświadczać obojętności. 
Wszedłem tam tak, jakbym był u siebie w domu. Nikt mnie nie przyjął, gdy przechodziłem 
przez recepcję, nikt mnie nie przywitał i nikt nie zapytał, kim jestem. Nikt mnie źle nie potrak-
tował, ale to, czego doświadczyłem, najlepiej oddaje słowo „obojętność”.”           /za: deon.pl/ 

Boży człowiek… - św. Bernard Calvo (25 października) 
Bernard urodził się ok. 1180 r. w Manso Calvo niedaleko miasta Reus w Katalonii. Tu 
również zdobył wykształcenie. Należał do rodu szlacheckiego; już w młodym wieku 
pracował jako prawnik i urzędnik w kurii archidiecezji w Tarragonie. W 1214 r. wstąpił do 
cysterskiego klasztoru Świętego Krzyża. Jego pobożność i mądrość przyczyniły się do 
szybkiego obrania go opatem tego klasztoru. W 1223 r. został biskupem Vich. Papież 
Grzegorz IX mianował go także inkwizytorem w walce z waldensami. W 1238 r. wraz ze 
swoim dworem i św. Rajmundem z Peñafort Bernard przystąpił do krucjaty rekonkwisty, 
podjętej przeciwko taifie w Walencji. Wspierał materialnie oblegających Burrianę i Walencję. 
W zamian za to otrzymał ogromne ziemie w Królestwie Walencji, które odwiedził ponownie 
w 1242 r. Pomógł także wydać kodeks praw tego królestwa. Brał udział w synodach w 
Tarragonie w 1239 i 1243 r. Zmarł 26 października 1243 r. Modlitwa. Panie Boże przez 
przykład św. Bernarda ucz nas wytrwałej pracy na rzecz Twego Królestwa. Amen. 

 W Watykańskiej Ziemi… 
„Wydaje się, że dzisiaj wszyscy wszystko wyrzucają. To triumf kultury śmietnika, który 
ostatecznie zamienia każdego z nas w nie więcej niż kawałek plastiku wyrzucany do kosza 
na śmieci albo w zużytą i zgniecioną butelkę, która już nikomu na nic nie jest potrzebna. 
Nawet wiele naszych dzieci kończy właśnie w ten sposób. Stajemy się z każdym dniem 
coraz bardziej obojętni na „marnotrastwo egzystencjalne” w naszej kulturze. Co więcej, nasz 
narcyzm sprawia, że żyjący obok nas ludzie starsi są także postrzegani jako przedmioty, 
których można się pozbyć i wyrzucić. Ludzie pragną widzieć siebie w tym, co piękne i nowe. 
I dlatego to, co naszym zdaniem już nam się nie przyda, wyrzucamy. Osoba starsza, której 
przybywa lat i która nie utraciła zbytnio sprawności fizycznej i umysłowej, jest jak stare wino. 
Gdy wino się starzeje, staje się lepsze, ba znacznie lepsze! Takiego wina się nie wyrzuca. 
Ale kiedy wino starzeje się nie tak jak powinno, zamienia się w ocet. Trzeba starzeć się 
dobrze, z mądrością, aby umieć przekazywać tę mądrość. Czy uda nam się wybawić naszą 
młodzieć z kultury śmietnika, która zdominowała nasz świat?” / fragment „Papież Franciszek 
i przyjaciele dzielenie się mądrością czasu”/ 

Zamyśl się… 
„Gdy cię nie pytają o 
Boga, nie mów o 
Nim. Ale żyj tak, aby 
pytali.”  
/Św. Jan M. Vianney/  

Uśmiech 
Nauczyciel w szkole wyjaśnia pierwszakom: - Jeśli ktoś z was bę-
dzie chciał mnie zapytać o coś, niech podniesie rękę.  
Kasia podnosi rękę... - Słucham Kasiu, o co chciałaś zapytać? - O 
nic, proszę pana, ja tylko sprawdzam czy ten system poprawnie 
funkcjonuje... 

Coś dla ducha… 
„O miłości” 

Po czym poznać, że ktoś kocha Pana Boga? Może ma na czole wypisane: „Kocham Pana 
Boga?” Ale na czole niczego się nie wypisuje. Pewien chłopiec w czasie lekcji rysunków 
przez pomyłkę zachlapał sobie czoło niebieską farbą – wyskoczył mu na czole niebieski ko-
gucik. Chłopcy śmiali się: „Co za niedorajda w szkole, kukuryku ma na czole”. Musiał biec 
do łazienki, myć buzię, jeszcze do dzisiaj pachnie kąpielą. Ludzie nie lubią żadnego pisma 
na czole. Po czym poznać, że ktoś kocha Pana Boga? Może kocha Pana Boga ten, kto sta-
le gdera: nie garb się, wyprostuj się, wyjmij łyżeczkę z filiżanki, kiedy pijesz herbatę, nie 
opieraj się o zimną ścianę, nie pędź tak, bo zachorujesz na serce. Po czym poznać, że ktoś 
kocha Pana Boga? Może kocha Boga ten, kto się głodzi? Pewna dziewczynka sypiąca 
kwiaty na procesji chciała naśladować świętą, bardzo chudziutką na obrazku. Przestała 
jeść. Nie je ciastka z wisienką, nie je jajka na miękko,/ nic ją placek z rodzynkami nie ob-
chodzi/ - umartwia się i głodzi./ Blisko baldachimu i księdza, a w domu chuda jędza. 

 /ks. J. Twardowski/ 
 


