
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 02.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

8
00

 w int. Ojca św. 

10
00

 + Józefa i Genowefę Plewów i zm. z r. Golów i Plewów - z int. r.  

12
00 

+ Ks. Jana Pragnącego, Ks. Michała Krużela, Ks. Wacława Smolarczyka, Ks. Bole-

sława Grzybowskiego, Ks. Jana Materę, Ks. Teofila Jarzębskiego, Ks. Augusta Żołątkow-

skiego, Ks. Adama Kędzierskiego i wszystkich zmarłych proboszczów parafii Brzeziny 

16
00 

+ za zmarłych 

18
00 

+ za zmarłych 

Wtorek 03.11 Dzień Powszedni  
16

00 
1) + Dariusza Chojneckiego - od brata Andrzeja z r. 

       2) + Katarzynę Bentkowską (28 r. śm.) 

17
00 

+ Mateusza Machulskiego (1 r. śm.) - z int. rodziców z rodzeństwem 
Środa 04.11 św. Karola Boromeusza (wsp.) 
16

00 
1) + Dariusza Chojneckiego - od sąsiadów z Piekoszowa 

       2) za Michała w 8 r. ur. - o zdr. i Boże błogosławieństwo 

17
00 

w 4 r. ur. Franciszka o Boże błogosławieństwo  

Czwartek 05.11 Dzień Powszedni   
16

00
 1) + Krystynę i Władysława Sieczkowskich (r. śm.) - zam. dzieci i wnuki 

        2) + Stanisławę Dziewięcka od Antoniego Dziewięckiego z rodziną 

17
00 

+ Władysławę i Edwarda Wojtysiów z int. syna  

Piątek 06.11 Dzień Powszedni 
 

16
00 

1) + Bolesława (r. śm.) i Cecylię Malickich, Teresę Nieściur, Wiesławę Kaczor - zam. 

rodzina 

        2) + Dariusza Chojneckiego - od sąsiadów z Piekoszowa 

17
00 

+ Piotra Kołaka, Grzegorza Stolarka i zm. z r. Gajków i Puchałów 

18
00 

w pewnej intencji 

Sobota 07.11 Dzień Powszedni 
16

00 
+ Wandę i Stanisławę Kaczor (r. śm.)  

18
00 

+ Czesławę (r. śm.) i Stanisława Machulskich 

Niedziela 08.11 XXXII Niedziela Zwykła 
8

00
 + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka, Włodzimierza Lech 

10
00

 + Stefana, Annę, Tadeusza Salamonów, zm. z r. Salamonów, Węgrzynów, Gabrysiów. 

Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego  

12
00 

+ Władysława i Helenę Bedlów od syna Krzysztofa z r. 

16
00 

za Parafię   

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
 

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

  

 

 

 

 Uroczystość Wszystkich Świętych 
1 listopada 2020 r. Nr 49 (623) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Ap 7, 2-4. 9-14    
                  1 J 3, 1-3 
Ewangelia: Mt 5, 1-12a 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na 
górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył swoje usta i nauczał ich 
tymi słowami: «Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy płaczą, al-
bowiem oni będą pocieszeni. Bło-
gosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. Błogo-
sławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni bę-
dą nasyceni. Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią. Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą. Błogosławieni, którzy wpro-
wadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześlado-
wanie dla sprawiedliwości, albo-
wiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy ludzie wam urągają  

i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 

Kazanie espresso… 
Czy jestem na tyle śmiały, by móc szczerze powiedzieć: „Pragnę być świętym”? A może ta-
kie wyznanie uznałbym za wyraz pychy? Przecież jestem grzesznikiem, jakże więc mógł-
bym pragną świętości. Ale to Bóg pragnie naszej świętości. Jeżeli więc spełnić wolę Boga  
w moim życiu, muszę pragnąć świętości dla niego samego. „Być świętym” to nie zadanie 
dla „elit”. Pragnąć być świętym to oczywistość dla świadomego swej wiary katolika.  

/o. J. Bocian/ 
 

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława  

i Stanisławę Kowalskich z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczy-

wają w pokoju † 

Extra… 
× 02.11.998 – Odylon z Cluny zapoczątkował obchody Zaduszek  
× 03.11.1984 – W Warszawie odbył się pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbyły się dwa pogrzeby. W niedzielę rano zmarł + Władysław Kowalski z Brze-
zin, a wieczorem tego samego dnia jego żona + Stanisława Kowalska. Była wdową kilkana-
ście godzin. Ich katafalki z trumnami były ustawione w kościele jak klęczniki ślubne. Mimo, 
że ślubowali sobie aż do śmierci, to razem przez śmierć przeszli do wieczności. Módlmy się: 
"Wieczny odpoczynek....." 

▪ Dziś obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to 
okazja do uwielbienia Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy 
przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Nasza Pa-
rafia świętuje ponadto dzisiaj odpust. Jeśli kochamy naszych 
zmarłych, możemy przyczynić się do ich uświęcenia. 
▪ Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy Św. o godz. 8.00 
spotkanie Kół Różańcowych. Intencja modlitewna na listopad: 
„Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej in-
teligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.” 
▪ Jutro, poniedziałek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych, czyli dzień modlitwy całego Kościoła za tych, 
którzy w czyśćcu oczekują na pełne zjednoczenie z miłującym 
Ojcem. Msze św. o 8, 10, 12, 16 i 18. 

▪ W środę wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godz. 
przed Mszą św. o godz. 16,17 i 18. 
▪ Stolica Apostolska rozszerzyła odpust zupełny za zmarłych zwykle udzielany przez oktawę 
od 1 do 8 listopada na okres całego miesiąca listopada. 
▪ Przepraszając Wszechmogącego Boga - Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed 
ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, my jako 
wspólnota parafialna pragniemy włączyć się w modlitewną inicjatywę "Różaniec do Granic 
Nieba". Różaniec rozpoczyna się dzisiaj w Uroczystość Wszystkich Świętych, a zakończy 
się w oktawę 8 listopada. Różaniec będzie odmawiany przez te dni po Mszy św. o godz. 16. 
W związku z tym Msze św. planowane na 16.30 będą odprawione o godz. 17, tak aby (po-
dobnie jak w październiku) z modlitwy mogli skorzystać uczestnicy Mszy św. o 16 zostając 
po niej, jak i ci, którzy przyjdą na 16 30 i zostaną na Mszę św. o 17. Jeśli ktoś nie może 
przybyć do kościoła może włączyć się w modlitwę w gronie rodziny. 
▪ Jak zapewne wiemy, zostały obostrzone przepisy zakazujące odwiedzanie cmentarza  
w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. 
▪ Tradycją naszej Parafii jest kwesta w Uroczystość Wszystkich Świętych. Obostrzenia nie 
dotyczą możliwości dokonania kwesty na renowację cennych, a zaniedbanych nagrobków 
na naszym cmentarzu, które możemy wesprzeć wrzucając datek do przygotowanych skar-
bon umieszczonych na placu przykościelnym. 
▪ Przypominam o segregowaniu śmieci z cmentarza. Bardzo wiele jest przypadków, że róż-
ne nieczystości liście i trawa wrzucane są razem ze zniczami, doniczkami i śmieciami do re-
klamówek, worków, kartonów. Potem bardzo trudno to rozrywać i segregować. 
▪ W przyszła niedzielę zarządzona jest: zbiórka do puszek na "Pomoc Kościołowi w potrze-
bie". 
▪ Z racji niemożności uczestniczenia we Mszy św., w trosce o nasz kościół parafialny ofiary 
można składać również na parafialne konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział 
w Morawicy 08 84930004 0070 0205 4104 0001, za które składam serdeczne Bóg zapłać. 
▪ Jestem bardzo wdzięczny rodzinie Wawrzyckich z Podwola za wywiezienie ogromnym 
samochodem odpadów z dużego śmietnika i rodzinie Znojów z Nidy za załadunek potężną 
koparką. Dziękuję panom Stachura i Kruk z Brzezin za systematyczne opróżnianie odpadów 
organicznych z cmentarza. 
▪ Dziękuję za przeprowadzenie transmisji online na YouTube z wczorajszego czuwania: 
"Świętych Obcowanie" i niedzielnych Mszy św. o godz. 10. 

Boży człowiek… - św. Kalinik (6 listopada) 
Według Martyrologium rzymskiego po bitwie nad rzeką Jarmuk (20 sierpnia 636 r.) 
panowanie bizantyjskie w Syrii i Palestynie zostało złamane. Saraceni w lecie 637 r. 
opanowali Gazę. Dowódca arabski Amr Ibn al-As kazał przyprowadzić broniących ją 
żołnierzy. Od Kalinika i jego 10 towarzyszy zażądał, aby wyrzekli się wiary. Gdy odmówili, 
zostali uwięzieni. Wycierpieli wiele. Potem przewieziono ich do Jerozolimy i stracono u bram 
miasta w 638 r. 

W poszukiwaniu… 

Kiedy jest czas na nadstawienie drugiego policzka? (Mt 5, 39)  
Kiedy jest czas na mocne i stanowcze powiedzenie za Jezusem 
„czemu mnie bijesz”? (J18, 23) Jak rozumieć słowa Jezusa który 
mówi do Piłata gdyby moje królestwo było z tego świata słudzy 
moim biliby się o mnie…(J 18,36) Oczywiście nie ośmielę, się na 
to odpowiedzieć, ocena moim zdaniem należy do 
wykształconych teologów, biblistów, świętych i mądrych 
wierzących. Ale zapytałbym czy można budować lepszy świat 
kiedy zabraknie kultury, empatii i szacunku człowieka do 
człowieka? Jak można iść na ulice z transparentami: ‘szacunku’ 
i jednocześnie obrażać to co ważne dla innego człowieka? Jak 
można chcieć wolności i zaburzać innym wolność do 
odprawienia Mszy Świętej? Jak można chcieć budować lepszy 
kraj i dewastować, niszczyć czyjąś własność? Jak można chcieć 
szacunku do siebie kiedy idzie się na ulice i publicznie używa się wulgarnych słów? Kto 
dzisiaj pamięta co to savoir vivre, etykieta i kultura? Czy nie zamieniliśmy tego na 
showbiznes? Kościół wielokrotnie w historii przeżywał wielu takich, którzy chcieli zniszczyć 
nasze wspólnoty i budynki. Przeżywał wrogów wewnętrznych i zewnętrznych lecz nasze 
świątynie nadal stoją i będą wypełniać się dymem kadzidła na część Pana Panów. Jak mówi 
powiedzenie: Historia się rymuje. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo wielu wrogów 
Kościoła zostawało potem świętymi. Panie daj nam więc mądrości, byśmy umieli być solą 
ziemi, daj odwagi, byśmy umieli brać przykład ze Św. Jana Bosko, który pewnego dnia 
wracając nocą do domu został napadnięty przez dwóch rabusiów i oddał im co miał, jak 
chcieli, a potem ich nie przeklinał, ale zaprosił na kolację. Od tego dnia jeden z nich do 
końca swoich dni żył jako zakonik głosząc Ewangelię u boku św. Jana Bosko. Jezusie 
wspomagaj byśmy nie zabijali Ewangelii jak faryzeusze…                                                /KK/ 

Uśmiech 
- Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których 
każdy otrzymał jednakową zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł 
o godzinie pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta katecheta na 
lekcji religii. - Żeby się za bardzo nie śpieszyć do pracy. 

Zamyśl się… 
„Litości, nie znajduj 
problemów w poło-
wie drogi.” 
/Św. Teresa z Avila/   

Coś dla ducha… 
„Damy i książęta” 

Pomyśl sobie Zosiu, Ewo, Kasiu, czy gdybyś była wielką damą i miała wachlarz z piór, suk-
nię do samej ziemi, czy pamiętałabyś o biednych? Może powiedziałabyś tak: Jestem sobie 
wielka dama! Nic nie lubię robić sama. Niech się za mnie męczy mama (…). A Ty Adasiu, 
Pawełku, Krzysiu, gdybyś był wielkim księciem, czy pomyślałbyś o chłopcu, który nie ma tyle 
do jedzenia co ty? Czy myślałbyś tylko o zabawach i samochodach? Pewien chłopiec mówił 
tak: Lubię tylko koleżanki w srebrnych sukniach jak hrabianki, z kolczykami, złotą szczęką,  
a na biedne bez pieniędzy nawet nie chcę machnąć ręką(…). Każdy święty ma nam przy-
pominać, że mamy być dobrzy dla innych i nie myśleć tylko o swoich pieniądzach i strojach.  

/ks. J. Twardowski/ 
 


