
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 04.10 św. Karola Boromeusza (wspomnienie) 
1600  + Łukasza, Anielę, Franciszka Stachurów i zm. z r. Nowaków, Stefana Gubałę z int. r. 
Stachurów  
1630 + Andrzeja Kociołkowskiego  
Wtorek 05.11 Dzień Powszedni 
16001) + Bogdana, Aleksandra i Helenę Kozakowskch z int. Bożeny Iwańskiej  
       2) + Bogusławę Znój z int. córki z r. 
16301) + Ks. Jana Pragnącego i jego zm. rodziców Józefę i Józefa  
       2) +Tadeusza Mazura z int. córki z r. 
Środa 06.11Dzień Powszedni 
1600 1) + Bolesława (r. śm.) i Cecylię Malickich 
        2) +Tadeusza Mazura z int. uczestników pogrzebu  
16301) + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Józefa, Ma-
riannę Rabiejów, Mariana, Władysławę Tulów 
       2) o uzdrowienie, Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla Mariana Kowalskiego 
Czwartek 07.11 Dzień Powszedni 
1600+ Krystynę i Władysława Sieczkowskich (r. śm.) z int. dzieci i wnuków 
1800 + Czesławę Machulską (3r. śm) 
Piątek 08.11 REL. ŚW. ELŻBIETY OD TRÓJCY PRZENAJŚWIETRZEJ  
1600 1) + Jana, Piotra Sochę, Zygmunta Woźniaka, Mariana Pobochę, Albinę, Antoniego 
Pobochę 
       2) + Bogusławę Znój z int. syna Józefa z r. 
1630 1) + Jana, Irenę, Henryka Stachurów, Stanisława Barana i zm. z r. Kurdków i Stachu-
rów  
        2) + Tadeusza Mazura z int. syna Rafała z r. 
Sobota 09.11 Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
1600  1) + Wandę (r. śm.), Stanisława Kaczorów i zm. z r. Cielątków i Kowalskich 
         2) Do Miłosierdzia Bożego o pokorę, nawrócenia w rodzinie, światło Ducha Święte-
go i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Michała Ar-
chanioła    
1630 1) o zdrowie, Boże bł., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Moniki w 40 r. 
ur. oraz jej rodziny z int. rodziców 
       2) + Mateusza Machulskiego z int. brata Roberta z rodziną    
Niedziela 10.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800+ Mieczysława Barwinka (46 r. śm.) i zm. z r. Barwinków i Daleszków 
1000+ Stefana, Annę, Tadeusza Salamonów i zm. z r. Salomonów, Węgrzynów, Gabry-
siów, Kazimierę, Józefa Gibasów i Krzysztofa Lewickiego 
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 za Parafię 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych,  Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Mdr 11, 22 – 12, 2    
                   2 Tes 1, 11 – 2, 2 
Ewangelia: Łk 19, 1-10 
Jezus wszedł do Jerycha i prze-
chodził przez miasto. A pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, 
który był zwierzchnikiem celni-
ków i był bardzo bogaty, chciał 
koniecznie zobaczyć Jezusa, 
któż to jest, ale sam nie mógł  
z powodu tłumu, gdyż był ni-
skiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomo-
rę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, al-
bowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu». Zszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, wi-
dząc to, szemrali: «Do grzeszni-
ka poszedł w gościnę». Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pa-
na: «Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a jeśli ko-
goś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie». Na to 
Jezus rzekł do niego: «Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». 

Kazanie espresso… 
„Gdy człowiekowi bardzo zależy, by „zobaczyć” Boga, na pewno uczyni wszystko, by to 
osiągnąć. W dążeniu do tego celu trzeba odrzucić oglądanie się na opinię ludzką i nie liczyć 
się z tym, „co ludzie powiedzą”. Zacheusz to uczynił. Opinia ludzka to groźne zniewolenie.  

/ks. E. Staniek/  
 

Naszym celem Niebo! 
 
 
 

†W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mateusza Ma-
chulskiego z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W czwartek w naszej parafii odbyło się po raz 9-ty czuwanie „Świętych Obcowanie”. Przy-
byli wierni spotkali się z prawie dziewięćdziesięcioma świętymi i błogosławionymi, których 
relikwie umieszczone zostały na ołtarzu. Składamy serdeczne podziękowania scholi z Brze-
zin i Piotrkowic, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie tego wyjątkowego wieczoru. Na chwałę Pana i Jego Świętych! 
▪ Dziś ostatni dzień Kwesty na rzecz odnowy cmentarza parafialnego w Brzezinach. Dzięku-
jemy za każdy dar wsparcia. 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca a w piątek msza z relikwiami św. Elżbiety od 
Trójcy Przenajświętszej. 

Felieton… 
Ewangeliczne Dary Serca – Miłość, Radość, Pokój 

W jednej z pieśni chrześcijańskich śpiewamy: „Boża Radość jak rzeka, Boża Miłość jak rze-
ka, Boży Pokój wypełnia Duszę mą”. Te trzy Dary znajdują swoje miejsce w Nauczaniu Je-
zusa. Jezus, zanim cierpiał i umarł na krzyżu, zostawił swoim uczniom duchowy testament: 
„To jest Moje Przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”(J 
15,12). Dodaje też, że „Nikt nie ma większej Miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13). Apostoł Paweł zaś w Pierwszym Liście do Koryntian mówi: Mi-
łość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się py-
chą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7). 
Czym zaś jst Radość? Jezus mówi do uczniów, że pragnie „Aby radość wasza była pełna (J 
15, 11).  Wiemy z codziennego doświadczenia, że radość powstaje w naszych sercach jako 
owoc Miłości do Boga i ludzi, a nawet całego Stworzenia. Dlatego figurą Radości jest Święty 
Franciszek z Asyżu, który kochał wszystkie istoty, cały świat stworzony przez Boga. Mówi-
my też o radości zmartwychwstania, zarówno Jezusa jak i naszego w nim udziału. Czym 
zaś jest trzeci Dar Serca czyli Pokój? Jezus mówi do uczniów: „Pokój zostawiam wam, Po-
kój mój wam daję”. Lecz dodaje: „Nie taki jak daje Świat” (J 14, 27). Jest to Pokój Serca, 
który jest Darem Świętego Ducha Bożego.                                                                        /MS/ 

Modlitwa… 
Święty Janie Pawle, przyjąłeś i zrealizowałeś powołanie do świętości: „Bądźcie świętymi, bo 
Ja jestem święty, Pan Bóg wasz” (Kpł 19,2). Przez całe życie, szczególnie jako Pasterz 
całego Kościoła, przypominałeś, że każdy ochrzczony jest powołany i uzdolniony, aby 
zrealizował wezwanie do świętości w małżeństwie i rodzinie, w życiu samotnym w świecie, a 
szczególnie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Wiele razy uczyłeś nas słowem i 
przykładem o pierwszeństwie łaski Bożej. Nasza współpraca wyraża się jak w Twoim życiu, 
przez modlitwę, osobistą przyjaźń z Chrystusem i synowską ufność w opiekę Matki 
Najświętszej. Wzywałeś i dziś wzywasz, abyśmy „wypływali na głębię”, przezwyciężając 
powierzchowne przeżywanie wiary i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych. Ucz 
nas, św. Janie Pawle, swoim życiem i modlitwą przed Bożym majestatem, że świętość życia 
jest najważniejszym celem człowieka i że jest możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu i wybiera 
wąską i stromą ścieżkę Ewangelii. Prowadź nas drogą maryjną. Niech „Totus Tuus” będzie 
światłem dla każdego z nas, dla rodzin, parafii i Kościoła. Jest to droga krzyża, trudna i 
piękna, bardzo osobista, samotna i wspólnotowa. Świętość naszego życia – uczyłeś nas i 
uczysz nadal – prowadzi nas do apostolstwa, które jest przyjęciem odpowiedzialności za 
świętość naszych bliźnich. Pisałeś, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Wiele 
razy wskazywałeś, jak wielką rolę na drodze do świętości pełnią ruchy religijne. Święty Janie 
Pawle, uproś nam łaskę, byśmy oparli się pokusom szatana, duchowi materializmu, pychy i 
zmysłowości. Pomóż nam być świętymi. W naszej świętości jest chwała Boża i przyszłość 
świata. 

Boży człowiek… - św. Adeodat I (8 listopada) 
Adeodat, znany także jako Deusdedit ("dar od Boga, przez Boga dany" - po polsku: Bogdan) 
był synem rzymskiego subdiakona Stefana. Został następcą św. Piotra po czterdziestu la-
tach kapłaństwa. Pontyfikat Adeodata, 68. biskupa Rzymu, trwał od 19 października 615 r. 
do 8 listopada 618 r. i nie należał do łatwych, bo w tym czasie Rzym nawiedziło poważne 
trzęsienie ziemi i epidemia świerzbu, z powodu której papież musiał opuścić Rzym. Był lo-
jalny wobec Herakliusza, cesarza bizantyńskiego, i dlatego poparł egzarchę Eleuteriusza 
(władcę Rawenny) w wojnie z Longobardami, którzy opanowali wówczas północną część 
Półwyspu Apenińskiego i często napadali na ziemie południowe. Adeodat chciał poprawić 
dyscyplinę wśród kleru, ograniczył przywileje benedyktynów rzymskich na rzecz kleru diece-
zjalnego, który był bliższy jego sercu. Dlatego powierzał urzędy księżom, a nie mnichom. 
Osobiście wyświęcił wielu nowych kapłanów (prawdopodobnie były to pierwsze święcenia 
od czasów św. Grzegorza Wielkiego). Zmarł 8 listopada 618 r. 

Czy wiesz, że… 
30 marca 1981 r. wychodzący z Waszyngtońskiego hotelu Hilton prezydent Ronald Reagan 
zostaje postrzelony, ledwo przytomny w szpitalu mówi do agenta swojej ochrony „Mam 
nadzieję, że są tu sami republikanie” Akcję ratunkową prezydenta prowadzi doktror 
Giordano zagorzały demokrata słysząc słowa prezydenta podchodzi do niego i mówi: „Panie 
prezydencie, dzisiaj wszyscy jesteśmy republikanami.” W celu przejęcia władzy nad 
państwem z Teksasu do Waszyngtonu wylatuje wiceprezydent. W Białym Domu panuje 
choas o którym dowiadują się dziennikarze, ale nie wiedzą, że całą sytuacje wykorzystuje 
Leonid Breżniew i radzieckie okręty z głowicami jądrowymi płyną w stronę USA. Zirytowany 
sytuacją generał Alexander Haig samozwańczo wbrew konstytucji przejmuje dowodzenie 
państwem. Kiedy prezydent walczy o życie dwie najpotężniejsze armie świata są w pełnej 
gotowości do rozpoczęcia wojny atomowej. Reagan po odzyskaniu sił zapisuje w dzienniku: 
„Cokolwiek się teraz stanie, zawdzięczam życie Bogu i będę się starał służyć Mu najlepiej 
jak potrafię”. Po powrocie do zdrowia resztę politycznej kariery poświęca walce ze 
Związkiem Radzieckim i budowaniu gospodarki swojego kraju, w życiu prywatnym wraca do 
Kościoła, zaczyna się częściej modlić i poszukiwać prawdy o Bogu. W Białym Domu za 
współpracowników wziął wielu katolików, a z doradcą Billem Clarkiem kilka razy klęczeli  
i modlili się w Waszyngtońskim gabinecie. Rok 1983 mocą proklamacji prezydenckiej ogłosił 
w USA rokiem Biblii. Ulubionym cytatem Reagana była Ewangelia Jana: „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne”                                                                                            /KK/ 

Zamyśl się… 
„Gdyby z wiekiem przybywało rozumu po 
świecie chodziliby sami geniusze”  
                                 /śp. ks. Jan Pragnący/ 

Uśmiech 
- Czy po śmierci każdy będzie święty?  
- oczywiście! Bo będzie albo świętym albo 
świętej pamięci.  

Coś dla ducha… 
„O policzkach” 

Co to jest policzek? Policzek jest częścią twarzy. Policzki są policzone: pierwszy i drugi. 
Pewna dziewczynka powiedziała mi, jak rozumie słowa Pana Jezusa: „Jeśli ktoś cię uderzy 
w jeden policzek, nadstaw mu drugi”:  - Jeśli ktoś mnie uderzy w jeden policzek, to nie będę 
uciekała. Trochę poczekam i powiem: Teraz pocałuj mnie w drugi policzek. Policzki nie są 
do bicia, ale do całowania. Policzki mogą być kolorowe jak ptaki. Czasem białe po grypie, 
czasem różowe, kiedy ktoś biegnie co tchu, czasem brązowe jak kasztany, to znaczy opalo-
ne. Zazdrośnice podobno mają zielone. Policzki i uszy są najbardziej przyzwoitymi częścia-
mi ciała, bo tylko one się wstydzą i ze wstydu, kiedy robimy coś złego, czerwienią się. 
Przede wszystkim policzki uśmiechają się. Żeby nie było policzków, nie byłoby uśmiechów. 
 

 


