
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek28.10  Święto Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 
1600  1) + Tadeusza, Genowefę i Wiesława Januszek 
        2) Z okazji 12 r. ślubu Eweliny i Michała Wożniaków 
1700  1) + Franciszkę i Jana Kubickich 
        2) + Tadeusza Mazura z int. syna Konrada z r. 
Wtorek29.10  Dzień Powszedni  
1600 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich z int. wnuczki 
1700  + Tadeusza i Marcina Wiejasa, Jerzego i Marcina Kwapiszewskich i zm. z r. Wieja-
sów i Tkaczów  
Środa 30.10  Dzień Powszedni   
1600  1) + Andrzeja i Rozalię z int. córki z r. 
        2) + Józefa Zaleśnego z int. uczestników pogrzebu   
1700 + Edwarda Brzozę, Helenę, Jana Grzywnówz int. rodziny  
Czwartek31.10 Dzień Powszedni  
1600 + Zdzisława Metrykę z int. żony z dziećmi   
Piątek01.11 Uroczystość Wszystkich  Świętych  
800+ Władysława, Sebastiana, Karola Tetelewskich, Franciszka, Anielę Baran, Wiktorię, 
Stanisława Tetelewskich 
1000 + Józefa i Genowefę Plewów i zm. z r. Golów i Plewów z int. r. 
1200w intencji Parafian żywych i umarłych 
1600 + Mieczysława, Franciszkę i zm. z r. Malickich 
Sobota02.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarlych 
800 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Edwarda i Genowefę Władyszew-
skich 
1000w intencji wszystkich zmarłych 
1200+ Ks. Jana Pragnącego, Ks. Michała  Krużela, Ks. Władysława Smolarczyka, Ks. Bo-
lesława Grzybowskiego, Ks. Jana Materę, Ks. Teofila Jarzębskiego, Ks. Augusta Żołąd-
kowskiego, Ks. Adama Kędzierskiego i wszystkich zmarłych proboszczów parafii Brzezi-
ny    
1600  msza święta 
1600 w intencji Ojca Świętego     
Niedziela03.11XXXI Niedziela Zwykła 
800 + Sebastiana, Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka i Włodzimierza Lech 
1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, Mariana Piotrowskie-
go, Ryszarda Brana, Mariannę i Jana Cielątków, Franciszkę i Józefa Kasperków  
1200 + Władysława Bedlę 
1600 za Parafię 

 
 

Parafia pw. Wszystkich Świętych, Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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Rocznica poświęcenia  
kościoła własnego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Syr 35, 12-14. 16-18  
                 2 Tm 4, 6-9. 16-18 
Ewangelia: Łk 18, 9-14 
Jezus opowiedział niektórym, co duf-
ni byli w siebie, że są sprawiedliwi,  
a innymi gardzili, tę przypo-
wieść:«Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden fary-
zeusz,  
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: 
zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołoż-
nicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dzie-
sięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam”.A celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 
lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzeszni-
ka!”Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, bę-
dzie wywyższony». 

Kazanie espresso… 
„Świątynia jest miejscem świętym. 
Szacunek dla tego miejsca jest wy-
kładnikiem wiary. Kto nie szanuje ko-

ścioła, ten nie odróżnia domu Ojca niebieskiego od targowiska. Wkład Polaków w budowę i 
utrzymanie świątyń jest zdumiewająco wielki. Jest to wspaniały rys polskiej religijności. /ks. 
E. Staniek/ 

 
 

„Dobrze Panie,  
żeś mnie upokorzył… dobrze…” 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Rafała Tara-
cha z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 31.10 – Światowy Dzień Oszczędzania 



A w parafii… 
▪Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Jana Balickiego. 
Witamy wśród nas gości z Przemyśla, miasta, w którym posługiwał nasz nowy patron. Tego 
dnia gościmy także w Brzezinach alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kiel-
cach. Niech bł. Jan wyprasza dar nowych powołań do kapłaństwa i uczy nas pokory! 
▪ Konkurs „Świętych malowanie” został odwołany. Przepraszamy. 
▪ W zeszłą niedzielę w naszym kościele odbyła się dziękczynna wieczornica w 41 rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dziękujemy p. Renacie Posłowskiej za zorganizowanie 
wydarzenia. 
▪ Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w porządki na cmentarzu. Przypominamy 
o segregacji odpadów do odpowiednich śmietników. 

▪W czwartek 31.10. o godz. 18.00 odbędzie 
się już po raz dziewiąty czuwanie „Świętych 
Obcowanie”. Zgromadzimy się z około 80 
świętymi i błogosławionymi, by wspólnie 
zwracać się do Boga. Wykorzystajmy ten 
szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych 
na modlitwę i doświadczanie wspólnoty. Po-
święćmy trochę czasu dla patronów naszej 
parafii. Prosimy, by na czuwanie przynieść 
lampiony.   
▪ W piątek 01.11. zapraszamy do udziału we 
mszach św. odpustowych. Uroczysta suma 
zostanie odprawiona na ołtarzu polowym (je-
śli warunki pogodowe na to pozwolą).  
O godz. 20.00 zapraszamy na modlitwę ró-
żańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia na 
cmentarzu. Początek w kościele, prosimy za-
brać znicze. 
▪ W dniach 31.10-02.11 odbędzie się XI Kwe-
sta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezi-
nach. Tradycyjnie przy wejściach na naszą 
nekropolię odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek. W piątek na parkingu znicze będą 
rozprowadzać przedstawiciele DM GÓRA. 
Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej zacnej 
inicjatywy. Akcja odbędzie się w tym roku pod 

hasłem: „Pamięć to pomnik wdzięczności” 
▪W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
▪ Za tydzień w niedzielę spotkanie członków Kół Różańcowych. 

Intencja różańcowa na listopad 
Ogólna:Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życio-
wą, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania. 

Czy wiesz, że… 
1) Marek Aureliusz cesarz Rzymski (można powiedzieć władający całym uwczesnym 
światem)  żyjący w II w n.e. kiedy Imperium wymagało zwiększenia wydatków nie nałożył na 
poddanych podatków tylko sprzedał meble oraz wartościowe rzeczy ze swoich pałaców, 
uznając je za zbyteczne do życia.  
2) W Brazylii jest więcej katolików niż w innych krajach, więcej niż łącznie w Polsce 
Włoszech i Francji.  
3) Maurycy, rzymski centurion z II oiiiwieku, jest pierwszym ciemnoskórym świętym. 

Boży człowiek… - św. Alfons Rodriguez(31 października) 
Alfons urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania) 25 lipca 1533 r. W wieku 14 lat 
został przyjęty do kolegium jezuitów w Alcali. Po roku musiał je jednak opuścić, ponieważ 
zmarł jego ojciec i trzeba było zająć się administracją przedsiębiorstwa tekstylnego, które 
prowadził. W 1560 r. Alfons ożenił się z Marią Suarez. Po 7 latach szczęśliwego życia jego 
żona zmarła (1567). Zmarło także ich dwoje dzieci. Rozgorzało w nim pielęgnowane od 
młodości pragnienie kapłaństwa. Okazało się jednak, że po tylu latach przerwy w nauce miał 
zbyt wiele zaległości. Wstąpił do jezuitów w charakterze brata zakonnego (1571). Przez całe 
lata walczył nieustannie z dręczącymi go pokusami. Wyróżniał się wielką cierpliwością. Bóg 
obdarzał Alfonsa niezwykłymi łaskami, m.in. darem proroctwa i czynienia cudów, 
objawieniami i widzeniami. W ostatnim czasie swego życia Alfons doświadczył chorób  
i utrapienia duszy; trzy dni przed śmiercią wszystkie dolegliwości ustały w zachwyceniu, 
jakiego doznał.Zmarł w nocy z 30 na 31 października 1617 r. ze słowami: "Mój Jezusie" na 
ustach.  

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Zawsze pragnąłem czegoś więcej, ale nie wiedziałem czego. Wstąpiłem do seminarium. 
Lubiłem dominikanów, miałem wśród nich przyjaciół. Ale potem wybrałem Towarzystwo Je-
zusowe, które znałem dobrze, ponieważ jezuitom powierzono seminarium diecezjalne.  
W Towarzystwie moją uwagę zwróciły trzy rzeczy: misyjność, wspólnota i dyscyplina. To 
dziwne, ponieważ w rzeczywistości jestem niezdyscyplinowanym człowiekiem. Ale ich dys-
cyplina, sposób organizowania czasu, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Poza tym jedną  
z absolutnie podstawowych spraw jest dla mnie wspólnota. Zawsze szukałem wspólnoty. 
Nie wyobrażałem sobie żebym jako ksiądz żył samotnie. Potrzebuję wspólnoty. Dlatego 
mieszkam w Domu Św. Marty. Kiedy zostałem wybrany, mieszkałem w wylosowanym 
wcześniej pokoju 207.Z kolei pokój 201 przeznaczony był dla gości. Zdecydowałem się na 
niego, ponieważ wchodząc do apartamentów papieskich poczułem wyraźny wewnętrzny 
sprzeciw. Apartament papieski w Pałacu Apostolskim nie jest luksusowy: wiekowy, urzą-
dzony ze smakiem i bardzo przestronny, ale nie luksusowy. Przypomina mi jednak odwró-
cony lejek. Wnętrze ogromne, przestronne a wejście naprawdę wąskie. Wchodząc dawkuje 
się jak zakraplaczem, a ja nie potrafię żyć bez ludzi. Mam potrzebę doświadczania życia  
w kontakcie z innymi ludźmi.”                                                                     /papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Miłość przerasta sprawiedliwość,  
a równocześnie znajduje potwierdzenie 
w sprawiedliwości". 

/Bł. Jerzy Popiełuszko/  

Uśmiech 
Mężczyzna zapłaci 5 zł za rzecz wartą 2 zł, jeśli 
jest mu potrzebna.Kobieta zapłaci 2 zł za niepo-
trzebną jej rzecz wartą 5 zł, jeśli ta jest w przece-
nie. 

Coś dla ducha… 
„O kłótniach” 

Czasem dzieci się kłócą. Kłócą się na przykład o miejsce przy stole. Pamiętam chłopca, któ-
ry koniecznie chciał usiąść przy babci, a nie przy mamusi. Tupał nogą i tupał, aż cały był si-
ny, jakby ktoś go dusił. Pewna dziewczynka kłóciła się o lalkę, chłopiec o patyk. Jedna 
dziewczynka pogniewała się na koleżankę w sobotę wieczorem i gniewała się na koleżankę 
w sobotę wieczorem i gniewała się przez trzy dni i trzy noce. Pojednała się dopiero we wto-
rek po południu, tak długo się gniewała. Tymczasem święty Paweł powiedział, że nie można 
iść spać, dopóki przedtem nie przeprosiło się tego, kogo się obraziło. Pewien chłopiec obu-
dził się w nocy o godzinie jedenastej i przypomniał sobie, ,ze obraził babcię i musi ją prze-
prosić. Babcia mieszkała gdzie inaczej, więc zatelefonował do niej. Babcia nie spała jesz-
cze, bo oglądam mecz piłkarski i wzruszyła się bardzo, że jej wnuczek pamiętała to, co mó-
wił święty Paweł: nie można położyć się spać, dopóki nie przeprosi się tego, kogo się obra-
ziło. /ks. J. Twardowski/ 

 


