
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.10 Dzień Powszedni  
1600 + Helenę Nowak (r. śm.)  
1700 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z rodziny Krawczyków  
Wtorek 27.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Ryszarda (5 r. śm.), Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę i Edwarda Pytlik, Fran-
ciszkę, Władysława Sołtys  
       2) + Stanisławę Kaczor – z int. kolegów i koleżanek z pracy  
1700 + Franciszkę (r. śm.), Jana i zm. z r. Kubickich 
Środa 28.10 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
1600 1) + Stanisławę Kaczor - od brata Juliana z r. 
       2) + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  
1700 + Tadeusza, Genowefę, Wiesława Januszek, Mariannę Kubicką 
Czwartek 29.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowicz, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza, Teresę, Andrzeja, Pawła Wiejasów, Mariannę, Jana Cudzików 
        2) + Helenę Bedlę - od r. Krzyszkowskich z Nidy  
1700 +  Genowefę, Bolesława, Andrzeja Puchała  
Piątek 30.10 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Stefana Kruka i Mariannę Rozborską  
       2) + Dariusza Chojneckiego - od cioci Marii Dąbek  
1700 + Mariannę Stachurę i Małgorzatę Woźniak  
Sobota 31.10 Dzień Powszedni 
1600 1) + Zdzisława Metrykę w 17 r.  śm.  zam.  żona z dziećmi  
       2) + Mariannę Jędrocha  
Niedziela 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych 
800 + Władysława, Sebastiana, Karola, Wiktorię, Stanisława Tetelewskich, Anielę, Fran-
ciszka Baranów 
1000 + Stanisławę i Jakuba Gajków i zm. z r. Gajków, Puchałów i Przygodzkich  
1200  za Parafię  
1600 + Stanisławę Dziewięcką od męża Aleksandra  

 

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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 XXX Niedziela Zwykła 
25 października 2020 r. Nr 48 (622) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Wj 22, 20-26     /    1 Tes 1, 5c-10   Ewangelia:    Mt 22, 34-40 

Gdy faryzeusze 
posłyszeli, że 
zamknął usta 

saduceuszom, 
zebrali się ra-
zem, a jeden  
z nich, uczony 
w Prawie, wy-
stawiając Go na 
próbę, zapytał: 

«Nauczycielu, 
które przykaza-
nie w Prawie 
jest najwięk-
sze?» On mu 

odpowiedział: 
«„Będziesz mi-
łował Pana Bo-
ga swego całym 
swoim sercem, 
całą swoją du-
szą i całym 

swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawi-
sło całe Prawo i Prorocy». 

Kazanie espresso… 
Czymże dla chrześcijanina jest biznes, działalność gospodarcza? Czy jest sferą religijno-
ści? – Przynajmniej powinna być! Już Prawo Mojżeszowe określa zasady prowadzenia 
działalności bankowo-pożyczkowej, udzielania pożyczek pod zastaw, zakazuje jakiegokol-
wiek ucisku – w tym wyzysku pracowników. Czymże więc winna być działalność gospodar-
cza dla chrześcijanina? Formą posługi bliźnim i społeczeństwu. Stąd ową działalnością mu-
szą kierować zasady moralne, a wypadku chrześcijanina przedsiębiorcy wręcz religijno-
moralne. Musi on mieć świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za swoją pracę. Ma 
prawo, a nawet obowiązek zarabiać, by zapewnić utrzymanie dobie i bliskim. Ale tę działal-
ność winien motywować miłością do Boga i bliźniego.                                        /o. J. Bocian/  

 

Kochaj pełnią Miłości! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Henrykę 
Brzozę z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 25.10.1844 – aresztowano ks. Piotra Ściegiennego przez carską policję po wystąpieniu 
na wiecu we wsi Krajno.  
× 27.10.1918 – W Cieszynie odbył się wiec, podczas którego mieszkańcy miasta zdekla-
rowali swoją przynależność do Polski,  
 



A w parafii… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb + Henryki Brzozy z Kowali. Módlmy się: "Wieczny odpoczy-
nek..." 
▪ Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica 
poświęcenia własnego kościoła parafialnego. Dzisiaj obchodząc Rocznicę Poświęcenia na-
szego Kościoła dziękujemy Panu Bogu za Jego obecność na tym miejscu. 
▪ W tym tygodniu w środę obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  
▪ W sobotę o godz. 18.00 odbędzie się czuwanie „Świętych Obcowanie”. Nabożeństwo to 
będzie transmitowane online na YouTube. 
▪ Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele po 
Mszy św. o godz.16 00 odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zachę-
cam do odmawiania różańca - jeśli niemożliwe w kościele - to w gronie rodziny. Jest to 
szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży.  
▪ Można jeszcze składać wypominki. Proszę o czytelne wpisywanie imion i nazwisk zmar-
łych w mianowniku i zaznaczenie godziny wypominek 8.00 lub 12.00. 

▪ W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada Uroczystość 
Wszystkich Świętych, odpust w naszej parafii. W naszym ko-
ściele będą sprawowane Msze św. według porządku niedziel-
nego. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych –  
w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przyka-
zaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wiecz-
ności. Przygotowanie do odpustu powinno mieć charakter du-
chowy – spowiedź codziennie przed mszą świętą i różańcem. 
▪ W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następu-
jącym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
zwanym inaczej Dniem Zadusznym widać wzmożony ruch 

przy porządkowaniu grobów. Przypominam o segregacji śmieci. Proszę też o zainteresowa-
nie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi. 
▪ Tradycją naszej Parafii jest kwesta w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku przy 
wejściu na cmentarz będziemy mogli wrzucić datek do przygotowanych puszek przezna-
czony na renowację cennych, a zaniedbanych nagrobków na naszym cmentarzu. 
▪ Ks. Biskup ordynariusz w piątek wydał dekret, w którym pisze między innymi: Wsłuchując 
się w Słowo Boże, które w trzecim Bożym Przykazaniu nakazuje nam wierzącym, abyśmy 
czcili dzień święty, a tym dniem dla nas chrześcijan-katolików jest niedziela, która jest pa-
miątką Zmartwychwstania Chrystusa, przypominam naukę Kościoła zawartą w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego, który uczy w następujący sposób:  
„2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego 
wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są uspra-
wiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali 
dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, po-
pełniają grzech ciężki. 
Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, chorych, 
osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osobach, które czują 
obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy Świętej aż do odwołania. 
Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć  
w niedzielnej Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym, przypominam o konieczności 
godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu. 
▪ W ubiegłą niedzielę w Niedzielę Misyjną taca przeznaczona była na Papieskie Dzieła Mi-
syjne. Zebrano 1400zł. Bóg zapłać. 
▪ Przed kościołem do puszki zbierana była również ofiara z racji przeżywanego Dnia Papie-
skiego na fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zostało złożone: 1 200 zł. Bóg zapłać. 

▪ Przypominam, że obowiązują nas rygory sanitarne. W naszym kościele może za jednym 
razem uczestniczyć w liturgii 45 osób. Obowiązuje zachowanie dystansu, zakrywanie ust  
i nosa. Pamiętajmy o tym również na cmentarzu. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewamy 
suplikacje w intencji ustania epidemii, oraz za chorych, personel medyczny, zmarłych  
i najbardziej pokrzywdzonych.  
▪ Pragnę podziękować za wznowienie transmisje online niedzielnych Mszy świętych o godz. 
10 00 i nabożeństw. 

Boży człowiek… - bł. Józef Kut (18 września) 
Fulcjusz (Fulko) Scotti urodził się w Piacenzy (Włochy) około roku 1164. Jego rodzice praw-
dopodobnie pochodzili ze Szkocji, co tłumaczy jego nazwisko. 
W roku 1186 Fulcjusz wstąpił do kanoników regularnych, pracujących przy kolegiacie św. 
Eufemii w Piacenzy. Potem ukończył studia w Paryżu. Po powrocie otrzymał święcenia ka-
płańskie, a wkrótce został proboszczem kolegiaty. Cieszył się względami biskupa Grimerio. 
Po śmierci biskupa Grimerio legat papieski wyznaczył Fulka na jego następcę, ale papież 
Innocenty III długo zwlekał z zatwierdzeniem tego wyboru. Zaaprobował go dopiero Hono-
riusz III. 11 września 1216 r. konsekrowano Fulka na biskupa. Wkrótce wezwano go, aby 
objął również stolicę biskupią w Pawii. Okazał się gorliwym i roztropnym pasterzem. Biskup 
Fulko zmarł prawdopodobnie 26 października 1229 r.  

Czy wiesz, że… 
1) Lamborgini dziś kojarzy się z super szybkimi i nieziemsko drogimi samochodami, jednak 
założyciel marki Ferrucio Lamborghini zajmował się produkcją traktorów które były uznawa-
ne za bardzo dobre i bezawaryjne. Kiedy użytkował auto marki Ferrari był zawiedziony pra-
cą sprzęgła udał się pewnego dnia do fabryki na spotkanie z Enzo Ferrarim ten jednak miał 
powiedzieć, że nie ma czasu na spotkania z jakimś wieśniakiem i niech jedzie robić traktory. 
Ferrucio podobno się wściekł i na odchodne miał wykrzyczeć w fabryce Ferrrari, że jeszcze 
im pokaże jak wygląda porządny samochód. Tak rozpoczęła się produkcja pierwszych sa-
mochodów Lamborghini, produkowanych w jednej fabryce z traktorami. Kiedy Ferrucio po-
stanowił rozdzielić produkcje swoją fabrykę samochodów wybudował niedaleko fabryki Fer-
rari. W latach świetności swoich rządów w fabryce wiele samochodów przekazał w darze dla 
Św. Jana Pawła II. Fabryka Lamborghini opracowała również jeden egzemplarz dla papieża 
Franciszka które ofiarowała mu w 2017 r. Watykan zlicytował auto na aukcji gdzie obywatel 
Monako kupił je za 715 tys. euro. Pieniądze zostały podzielone na pomoc ubogim, trafiły 
między innymi do Iraku, w celu wsparcia społeczności okupowanej przez państwo Islam-
skie.   

Zamyśl się… 
„Bo w życiu liczy się nie to, czy nagrodzą 
nas oklaskami, lecz, to czy będziemy mieć 
odwagę iść naprzód mimo braku gwarancji 
uznania.”                              /Amor Towles/   

Uśmiech 
- Jakie tam, synu, zrobiliście postępy na lek-
cjach religii? 
- Trzymamy się ściśle planu. Z Bogiem Ojcem 
już skończyliśmy. 

Coś dla ducha… 
„Skupić myśli” 

W jasny słoneczny dzień weźcie silne szkło powiększające i parę gazet i wyjdźcie na dwór 
przeprowadzić doświadczenie. Potrzymajcie lupę nad kupką zgniecionych gazet. Nawet jeśli 
będziecie wzmacniać moc słonecznych promieni, przepuszczając je przez soczewkę, nie 
uda wam się rozpalić ognia - jeżeli będziecie ruszać szkłem. Jeśli jednak potrzymacie szkło 
nieruchomo i pozwolicie mu skupić promienie w pojedynczą wiązkę, ujarzmicie energię sło-
neczną i zwiększycie jej moc dzięki soczewce - rozpalicie ogień. Skupienie działa także  
w przypadku mocy myśli. Spróbujcie w ten sposób rozpalić własne błądzące myśli. /Anonim/ 

 


