
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 28.09 św. Wacława (wsp.) 
1800 1) + Stanisława Kamińskiego - zam. Paweł Więckowski z rodziną 
        2) + Stanisławę Dziewięcką od Koła Różańcowego bł. Karoliny z Nidy 
1830 + Teodozję Stachurę - zam. Pracownicy firmy Kielpak 
Wtorek 29.09 Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  
1800 1) + Paulinę Mazur - od koleżanek i kolegów z Brzezin 
       2) + Dariusza Chojneckiego - zam. mama   
1830 + Teodozję Stachurę - zam. siostra Zofia z mężem  
Środa 30.09 św. Hieronima (wsp.) 
1800 1) + Józefa Zaleśnego 
       2) + Teodozję Stachurę - zam. chrześnica Paulina z r. 
1830 + Paulinę Mazur od szwagierki Honoraty z r. 
Czwartek 01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus - RELIKWIE 
1600 1) + Andrzeja Ludwinka (16 r. śm.) - zam. żona i córka z r. 
        2) + zmarłych z rodziny Rozparów i Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty 
1700 + Helenę Bedlę - od syna Henryka z dziećmi i wnukami  
Piątek 02.10 św. Aniołów Stróżów (wsp.) 
1600 1) + Stanisławę Dziewięcką - syn Paweł z r.  
       2) + w rocz. śm. Władysława, Anielę Metryków i zm. z r. Metryków i dusze w czyść-
cu z int. syna z rodziną  
1700 + Władysława Dyragę (r. śm.) 
1800 w pewnej intencji 

Sobota 03.10 Dzień Powszedni 
1400 Ślub: Justyna Fudala i Michał Żak  
1500 Ślub: Marta Rabiej i Bartosz Witecki 
1600 + Zdzisława, Genowefę, Stanisława, Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek  
1700  W 30 r. ślubu Henryka i Doroty Zychowicz 
Niedziela 04.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Klaudii Rękawik  
1000 o Boże błogosławieństwo dla członków scholii z okazji 19-tej rocznicy działalności 
1200 + Mariannę, Romana Dzitkowskich, Kazimierę i Bronisława Purgał, Mariannę, Fran-
ciszka Kasprzykowskich - z int. Purgałów 
1600 za Parafię 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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 XXVI Niedziela Zwykła 
27 września 2020 r. Nr 44 (618) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 18, 25-28  / Flp 2, 1-5 
Ewangelia: Mt 21, 28-32 
Jezus powiedział do arcykapłanów  
i starszych ludu: «Co myślicie? Pe-
wien człowiek miał dwóch synów. 
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w win-
nicy”. Ten odpowiedział: „Idę, pa-
nie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się 
do drugiego i to samo powiedział. 
Ten odparł: „Nie chcę”. Później jed-
nak opamiętał się i poszedł. Który  
z tych dwóch spełnił wolę ojca?» 
Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Je-
zus rzekł do nich: «Zaprawdę, po-
wiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego. Przyszedł bowiem do 
was Jan drogą sprawiedliwości,  
a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli 
mu zaś celnicy i nierządnice. Wy pa-
trzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć». 

Kazanie espresso… 
Który z synów gospodarza z przypowieści spełnił wolę ojca? Drugi! Który zaś postąpił wła-
ściwie?... Sądzę, że żaden. Wprawdzie drugi wypełnił, co mu było zlecone, lecz przedtem 
zlekceważył i zachował się wobec ojca arogancko. Ideałem jest nie tylko wolę Boga wypeł-
niać, ale nadto spełniać ją z radością. Gdy jednak spełnienie jej jest trudne i nie sposób 
wzbudzić w sobie radości – przynajmniej trzeba ją spełnić z oddaniem, nie okazując nie-
chęci. Wówczas postępujemy idealnie. Owszem, ludzi idealnych nie ma, ale do ideału ma-
my dążyć. Celnicy i nierządnice wchodzą przed starszymi Izraela do królestwa Bożego. 
Znaczy to że starsi również, choć potem. My zaś winniśmy się starać wejść do raju nie ze 
starszymi, nie z nierządnicami i celnikami, lecz jeszcze szybciej. Nam dano więcej – staraj-
my się więc dobrze wykorzystać ofiarowaną nam łaskę.                                     /o. J. Bocian/ 
 
 
 

Święta Tereso ześlij na nas tak,  
jak obiecałaś deszcz róż! 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmyśp.  Zofię Iwa-
nowską ze Zbrzy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 27.09.1921 – Abp Jerzy Jaroszewski został wybrany pierwszym prawosławnym metro-
politą warszawskim i całej Polski  
× 27.09.1949 – ukazało się pierwsze wydanie kieleckiego dziennika Słowo Ludu 
× 30.09.1979 – odbył się pierwszy Maraton Warszawski  
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu - w piątek odbył się pogrzeb + Zofii Iwanowskiej ze Zbrzy. Módlmy się: 
"Wieczny odpoczynek....". 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10 00 odbędzie się poświęcenie różańców dla dzieci przygo-
towujących się do 1 Komunii św. w 2021r., a po Mszy św. krótkie spotkanie. 
▪ W tym tygodniu patronują nam:: 
- poniedziałek - św. Wacław, męczennik, 
- we wtorek - święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, 
- w środę - św. Hieronim, prezbiter, doktor Kościoła, 
- w czwartek - św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Msza św. z relikwiami. 
- w piątek - Święci Aniołowie Stróżowie. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi świętej pierwszo piątkowej będzie od godz. 15:00. 
▪ Odwiedzanie chorych i starszych osób ze spowiedzią i Komunią Św. jak co miesiąc w pią-
tek od godz.: 9 00. Można zgłaszać takie osoby w zakrystii lub kancelarii. 
▪ Od 1 października Msze Św. o godz.: 16 00. 
▪ W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już 
dzisiaj zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w codziennej Mszy Świę-
tej i w nabożeństwie różańcowym. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę  
o wspólne odmawianie różańca w domach. 
▪ Spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców odbędzie się w czwartek  
o godz.17.30. 
▪ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.: 8 00 spotkanie Róż Różańcowych. 
▪ Co do pochylonego krzyża na wierzy kościoła chciałbym podać, że w piątek przyjechał p. 
Kaczor Stefan i Rafał i p. Kubicki Waldemar. Potężny dźwig sięgał ponad krzyż jeszcze kilka 
czy kilkanaście metrów zarówno nad wieżę jak i nad dzwonnicę, gdzie wyjechano by odtwo-
rzyć brakujące elementy. Przy oględzinach okazało się, że spustoszenie na głównej wierzy 
kościoła jest większe niż to wydawało się stojąc na ziemi. Krzyż trzyma się tylko na ozdob-
nych blachach, natomiast drzewo w całym trzonie jest spróchniałe, gdyż woda przez szcze-
liny wlewała się do środka. Kiedy chwycili za krzyż ruszali nim jak osiką na wietrze. Ponie-
waż wiał potężny wiatr i zaczął padać deszcz prace zostały przerwane. W oczekiwaniu na 
pogodę trzeba będzie przygotować do wymiany twarde belki drzewa, blachę tytanowo-
cynkową itp. Kto może proszę o wsparcie czekających nas prac swoją modlitwą i ofiarami. 
▪ Za tydzień, w niedzielę podczas Mszy św. o godz.10.00 będziemy dziękować Panu Bogu 
za działalność scholi parafialnej obchodzącej 19 rocznicę istnienia. Dziękując za dotychcza-
sową posługę prosimy o większe zaangażowanie. 
▪ Zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Franciszka, w tym tygodniu wpłaciłem do Kurii 
Diecezjalnej w Kielcach zebraną tydzień temu tace przeznaczoną na Ziemię Świętą w wy-
sokości 2 100 zł. Bóg zapłać za ofiary. 
▪ Dziękuję ks. Damianowi i osobom, które zaangażowały się w przygotowanie młodzieży do 
sakramentu bierzmowania. 
▪ Na wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie zapisało się 4 osoby. Wyjazd za tydzień  
w niedzielę spod kościoła o godz. 18 00. 
▪ W zakrystii są do nabycia Kalendarze Rolników na 2021 rok w cenie 28 zł. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Uczynili to z ul. Brzezińskiej: Kowalska Barbara, Wie-
czorek Wiesław i Grażyna, Muzyka Bartłomiej, Ozga Helena. Na przyszłą niedzielę zapra-
szam kolejne rodziny z Kowali. 

A w parafii… 
▪ W sobotę 26 września 2020 r. przy świetlicy w Brzezinach zostały posadzone żonkilowe 
Pola Nadziei, które będą wspierały i promowały Hospicjum św. Matki Teresy w Kielcach. W 
akcję zaangażowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Szkolne Koło Caritas z Brzezin. 

Boży człowiek… - św. Remigiusz (1 października) 
Remigiusz urodził się ok. roku 436 w okolicy Laon (Francja) w rodzinie galloromańskiej. 
Jego matką była św. Cilinia. Pochodził ze znakomitego rodu. Ukończył studia, które były 
wtedy jeszcze na wysokim poziomie. Mimo braku wieku kanonicznego - miał bowiem 
dopiero 22 lata - został wybrany i konsekrowany na metropolitę Reims. Nazwa miasta 
wywodzi się od Remów, plemienia germańskiego. Miasto to zajmowało wtedy jedno  
z czołowych miejsc wśród miast Galii. Było także stolicą królów frankońskich. Kiedy na tron 
frankoński wstąpił Chlodwik (Klodwik) I, Remigiusz złożył mu gratulacje i hołd, czym tak 
pozyskał sobie pogańskiego władcę, że ten przyjął niebawem z jego rąk chrzest. Ta 
doniosła uroczystość odbyła się w samo Boże Narodzenie. Data nie jest pewna. Zwykło się 
podawać lata 496 lub 498, a nawet 506. Dlatego św. Grzegorz Wielki nazwał Chlodwika 
"nowym Konstantynem Francji". Jest to o tyle prawda, że król ten z gorliwością neofity 
wprowadził chrześcijaństwo do swojego kraju i narodu. Zostały założone stolice biskupie:  
w Arras, w Laon, w Theroaunne i w Tournai-Cambrai. W roku 514 odbył się synod, na 
którym uchwalono status Kościoła we Francji. Francja słusznie została więc nazwana 
"pierwszą córą Kościoła Rzymskiego", gdyż wśród narodów i państw germańskich jako 
pierwsza przyjęła Ewangelię. Kiedy była kolonią rzymską, miała już wyznawców Chrystusa, 
a nawet męczenników. Jednak jako naród i jako całość przyjęła katolicyzm dopiero za króla 
Chlodwika. Wielki w tym wkład oraz zasługę ma Remigiusz, który nie szczędził swoich sił, 
by nie tylko Kościół Chrystusowy do Francji wprowadzić, ale go zorganizować. Remigiusz 
pożegnał ziemię dla nieba około roku 530, kiedy miał ponad 90 lat 

Znalezione…  
„Można znienawidzić takie życie, prawda? Widzimy je, przypominamy w telewizji. Wielu 
wspaniałych ludzi, ateistów mówi, że wiara w Boga jest szaleństwem. Cóż niech Bóg im 
błogosławi w tym poczuciu. Mam nadzieję, że są szczęśliwi. Ja nie mogłem żyć z taką 
pewnością. Zastanawiam się nad niektórymi z nich: dlaczego tak bardzo kontestują wiarę? 
Jak mogą być tak bardzo pewni? Kimże jestem ja, aby odrzucić wierzenia tylu wielkich 
filozofów i męczenników na przestrzeni lat?”                                               /Anthony Hopkins/ 

Zamyśl się… 
„To jak wydajemy pie-
niądze, pokazuje jak 
wierzymy.”    

 /autor nieznany/ 

Uśmiech 
Staś kończy wyliczanie grzechów: - ... i stłukłem piłką szybę są-
siadowi. Ksiądz się pyta: - A co sąsiad na to powiedział? - Czy 
mam opuścić brzydkie wyrazy? - Oczywiście. - A to nic nie powie-
dział. 

Coś dla ducha… 
„Rozpoczynając od końca” 

Na wiadomość o śmierci wspólnego bogatego przyjaciela jakiś człowiek zapytał drugiego: 
«Ile zostawił?» Drugi odpowiedział: «Wszystko». 
W pewnym dalekim kraju rządził książę, który uwielbiał rozkoszować się swymi niezwykłymi 
bogactwami. Każdego dnia wdziewał na siebie złociste stroje wyszywane drogocennymi 
kamieniami. Następnie każdego poranka, kiedy słońce rozpromieniało jego twarz i mieniło 
jego szaty tysiącem tęczowych blasków, wychodził ze swojego królewskiego pałacu, by od-
bierać uwielbienie swoich poddanych. Była to czynność, która napełniała go radością. Jed-
nak pewnego dnia po południu książę udał się na przejażdżkę ze swoim orszakiem. Słońce 
świeciło już za jego plecami i młody monarcha zobaczył po raz pierwszy w życiu swój cień. 
Był on jak czarna chmura, która nie opuszczała go ani na chwilę. Wydobywając z siebie 
krzyk złości, spiął swojego konia ostrogami i odjechał. Nie wiedział, jak rządzić państwem,  
w którym nieustannie śledzi go jakiś cień. Miał chęć udać się na poszukiwanie kraju, w któ-
rym cienie nie istnieją. Z tego powodu udał się w drogę. 
Musimy się nauczyć żyć tuż obok cienia naszej śmierci.                                  /Bruno Ferrero/ 

 


