
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 20.09 św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Tow. 
1800 O zdrowie dla Aleksandry i Marcela Wierzbickich 

1830 + Irenę Kasperek zam. córka z r.  

Wtorek 21.09 Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 
1800 + Janinę Fałdzińską od Jadwigi 

1830 + Joannę Gadawską od córki Iwony z córką 

Środa 22.09 bł. Bernardyny Jabłońskiej - RELIKWIE    

1800 1) + Zofię Iwanowską i Wandę Dziewięcką 2) + Zofię (1 r. śm.), Agnieszkę Iwanow-

ską, Helenę i Antoniego Dziewięckich zam. Zofia Kruk 3) O Boże błogosławieństwo dla 

członkiń i o wieczne zbawienie dla zmarłych z Koła Różańcowego św. Ojca Pio z Brzezin 

4) + Janinę Fałdzińską od Marianny, Tadeusza Skrzyniarz 5) + Genowefę Kowalską zam. 

sąsiadka z r. 5) o Boże bł. członków Parafialnego Zespołu Caritas z okazji święta patronki 

1900 + Edwarda i Leokadię Pyk 

Czwartek 23.09 św. o. Pio z Pietrelciny  - RELIKWIE    

1800 + Joannę Gadawską od r. Barwinek i Hurkała 

1830 + Stanisława Golę zam. chrześnik z Łukowej 

Piątek 24.09 Dzień Powszedni  
1800 + Joannę Gadawską od r. Dąbek i Boruć  

1830 + Leokadię Puchała od dyrekcji, nauczycieli, pracowników SP im. Jana Pawła II  

w Brzezinach 

Sobota 25.09 Dzień Powszedni 
1800 O Boże błogosławieństwo żywych i zbawienie dla zmarłych członkiń  Koła Różań-

cowego św. Katarzyny Laboure  

z Brzezin 

1830 + Elżbietę Krzyszkowską od siostry z dziećmi 

Niedziela 26.09 XVI Niedziela Zwykła 
800 za Parafię 

1000 1) + Władysławę, Mariannę, Stanisława, Henryka Jędrochów 

2) o Boże bł. dla ks. Damiana z okazji imienin 

1200 Chrzty: Zofia Budziejko 

1600 + Zdzisława Stępnia (30 r. śm.) zam. córka z r. 
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XXV Niedziela Zwykła 
19 września 2021 r. Nr 43 (669) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 2, 12. 17-20  
                Jk 3, 16 – 4, 3 
Ewangelia: Mk 9, 30-37 
Jezus i Jego uczniowie prze-
mierzali Galileę, On jednak nie 
chciał, żeby ktoś o tym wie-
dział. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany  
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 
zabity, po trzech dniach zmar-
twychwstanie». Oni jednak nie 
rozumieli tych słów, a bali się 
Go pytać. Tak przyszli do Ka-
farnaum. Gdy był już w domu, 
zapytał ich: «O czym to roz-
prawialiście w drodze?» Lecz 
oni milczeli, w drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą  
o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu 
i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce 
być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich». Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi 
i objąwszy je ramionami, rzekł 

do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyj-
muje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 

Kazanie espresso… 
„Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Wszy-
scy mamy skłonność do wywyższania się, wielu szuka wielkości, prestiżu. Nawet uczniowie 
chcą odnieść sukces przy Mistrzu. Tymczasem stanie po stronie Boga to przede wszystkim 
służba. Jezus dowodzi swej wielkości, uniżając się i jako sługa staje na ostatnim miejscu. 
Co więcej, zostaje wydany w ręce ludzi. Jest sługą do końca, aż po krzyż. Aby móc służyć, 
trzeba naprawdę kochać. To miłość do innych, opieka nad słabymi czyni z nas ludzi wiel-
kich.                                                                                                        /ks. Mariusz Frukacz/ 
 
 

Czy przyjmujesz Jezusa?  
 

Extra… 
× 19.09.1893 – Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na świecie przyznała czynne prawo 

wyborcze kobietom. 
× 21.09.2002 – W Warszawie otwarto Most Siekierkowski. 
× 22.09.1959 – Uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą a USA. 

Parafia pw. Wszystkich Świętych 

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy 

08 84930004 0070 0205 4104 0001 

 



 
 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 
- we wtorek – Święto  św. Mateu-
sza, Apostoła i Ewangelisty, 
- w środę – bł. Bernardyny Jabłoń-
skiej – Msza św. z relikwiami, 
- w czwartek – św. Ojca Pio z Pie-
trelciny, kapłana, Msza Św. z reli-
kwiami, 
- w niedzielę – Rocznica Poświęce-
nia Bazyliki Katedralnej w Kielcach. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin, 
Rada Sołecka i Sołtys Brzezin za-
praszają na „Festyn Rodzinny” 
połączony z „Dniem Przedszkolaka” 
dzisiaj od godz. 15 00 na placu przy 
Świetlicy przy Fontannie. 
▪ Wyjazd na film pt: „WYSZYŃSKI – 
ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE” do 
kina Moskwa  
w Kielcach dzisiaj o godz. 17.00 
spod kościoła. Osoby, które się nie 
zapisały mogą dołączyć i uczestni-
czyć, gdyż zamówionych jest więcej 
biletów. 
▪ Spotkanie organizacyjne rodziców 
i kandydatów do bierzmowania - w 
następną niedzielę w kościele po 
Mszy św. o godz. 10.00. 

▪ Na spotkanie rodziców i dzieci z klas 3 przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Ko-
munii św. zapraszamy w pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.00. Będzie ono połączone  
z rozdaniem różańców. 
▪ Na kolejny miesiąc październik na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania 
się na 1 godzinę czuwania całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie 
się w pierwszy piątek po Mszy św. o godz. 18.00 i zakończy Nabożeństwem w sobotę  
o godz. 16 00. 
▪ Mam prośbę do rodziców i dziadków. Zwróćcie uwagę na wychowanie swojego potom-
stwa. Niepokoję się kiedy w triduum św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży nie 
ma ich w kościele. Wiele mówi się o demoralizacji, braku autorytetów. Poprzez telewizję, 
Internet wchłaniają zachowania tylu idoli. Kogo będą naśladować, jeśli nie będą znały, nie 
będą brały przykładu, nie będą prosiły swojego Patrona, który jest od Boga danym Ideałem? 
Drodzy rodzice! Co robiliście wy i wasze dziecko w czwartek, piątek, w sobotę o godz. 
17.30? Kiedyś Pan Bóg zapyta cię: jak wychowałeś swoje dziecko? Czy nauczyłeś go takiej 
pobożności jaki ukazałem w św. Stanisławie Kostce? Czy z tego się będziesz spowiadał, że 
zaniedbałeś Nabożeństwa dane przez Kościół? Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie 
będzie umiał. Zaniedbań w tym względzie nie da się nadrobić. Szczerze życzę ci, abyś 
nigdy nie płakał z powodu zaniedbań w religijnym wychowaniu - do czego zobowiązałeś się 
w czasie chrztu św. 
▪ Dziękuję za wykoszenie trawy na całym wzgórzu kościelnym. 
▪ Dziękuję za piękne ustrojenie ołtarzy kwiatami. 
▪ Ze względów organizacyjnych mamy zaległą zbiórkę dla Afganistanu. Przed kościołem 
wystawiona jest puszka. 

Boży człowiek… -  św. Józef Maria de Yermo y Parres (20 września) 
Józef urodził się 10 listopada 1851 r. w posiadłości Jalmo-
longa, należącej do gminy Malinalco (Meksyk) w rodzinie 
szlacheckiej. Jego matka umarła 50 dni po urodzeniu 
dziecka. Jego chrześcijańskim wychowaniem zajęli się 
ojciec i ciotka. W wieku 16 lat Józef wstąpił na krótko do 
Zgromadzenia Misyjnego w stolicy Meksyku, po czym 
przeniósł się do diecezji León, gdzie przygotowywał się do 
kapłaństwa i 24 sierpnia 1879 r. przyjął święcenia. Swe 
obowiązki duszpasterskie spełniał z gorliwością i poświę-
ceniem. Był wybitnym kaznodzieją. W szczególny sposób 
dbał o wychowanie religijne młodzieży. Powierzono mu 
również kilka odpowiedzialnych urzędów, z których musiał 
zrezygnować z przyczyn zdrowotnych. Z pokorą przyjął 
decyzję nowego biskupa, który przydzielił mu dwie małe 
parafie na peryferiach miasta: El Calvario i Santo Niño. 
Poznał wówczas ciężkie warunki życia najuboższych  
i z myślą o nich wybudował przytułek dla bezdomnych  
i potrzebujących pomocy. Po otrzymaniu zgody biskupa, 

13 grudnia 1885 r. pracujące w nim 4 siostry dały początek nowemu zgromadzeniu Służeb-
nic Najświętszego Serca Jezusa i Ubogich. Józef mimo wielu upokorzeń i przykrości całe 
życie poświęcił służbie potrzebującym. Zakładał szkoły, szpitale, przytułki dla starców, sierot 
i samotnych kobiet. Pod koniec życia pokierował niebezpieczną misją założonego przez 
siebie zgromadzenia wśród szczepu Tarahumaras, zamieszkującego północne tereny Mek-
syku. Ks. Józef zmarł 20 września 1904 r. w Puebla de los Angeles. Papież św. Jan Paweł II 
beatyfikował go 6 maja 1990 r. w bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Kanonizo-
wał go dziesięć lat później na placu św. Piotra w Rzymie. 

Zamyśl się… 
„Ilekroć demony widzą, że jesteś gotów modlić się 
naprawdę gorliwie, podsuwają ci myśli o różnych, 
niby koniecznych rzeczach, i co chwila przypomi-
nają o nich, poruszając umysł tak, aby ich szukał, 
a nie znalazłszy - bardzo się smucił i tracił odwagę. 
Kiedy zaś umysł staje do modlitwy, przywołują mu 
w pamięci te poszukiwane i wspominane sprawy, 
aby rozproszony pragnieniem ich poznania, utracił 
owocną modlitwę”                    /Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
Idzie baca z wycieczka przez hale. 
Jeden z turystów pyta go na widok 
pasących się owiec: - Baco, a ile tu 
będzie owiec? Baca na to: - No, zaroz 
wam police. Roz, dwo, tsy - ... bedzie 
sto czterdziesci dwie. - Ojej baco, jak 
wy to tak szybko policzyliście? - Dyc ta 
proste. Lice nogi, dziele przez ctery  
i mom !!! 

Coś dla ducha… 
„Nie spoczywaj na laurach” 

Któregoś dnia jeden z marszałków poprosił o audiencję u Napoleona. Cesarz wiedział, na 
co się zanosi, ale jak każdy dobry wódz zgodził się go wysłuchać. Marszałek przyniósł wie-
ści o wielkim zwycięstwie, jakie odniósł. Długo i ze szczegółami opowiadał o swoich osią-
gnięciach. Napoleon wysłuchał wszystkiego uważnie, ale nic nie mówił. Oficer był zawie-
dziony. Spodziewał się bardziej entuzjastycznego przyjęcia i gratulacji ze strony cesarza.  
A tu nic. Podsumowując, marszałek raz jeszcze wyliczył swoje dokonania. Napoleon dalej 
słuchał go uprzejmie, co ów uznał za wyraz zachęty. "Z pewnością - pomyślał - zaraz do-
stanę pochwałę, na którą tak bardzo sobie zasłużyłem." 
Gdy marszałek wreszcie skończył przemowę, Napoleon zadał tylko jedno pytanie: 
- Co pan zrobił nazajutrz? 
Oficerowi odebrało mowę. Ale zrozumiał nauczkę. Od tej pory wiedział, że nie należy spo-
czywać na laurach. A pochwały trzeba zbierać od innych. 

 


