
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych 

800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego i Tomasza Kubickiego 

1000 + Józefa i Genowefę Plewów, zm. z r. Plewów i Golów, siostrę Helenę Pędzik i Teresę 

Bębacz z int. Kurtków 

1200 za Parafię 

1600 + Stanisława, Jakuba Gajek i zm. z r. Gajków i Puchałów 

Wtorek 02.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych  
800 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Genowefę, Edwarda Władyszew-

skich 

1200 + Ks. Jana Pragnącego, Ks. Michała Krużela, Ks. Wacława Smolarczyka, Ks. Jana Ma-

terę, Ks. Bolesława Grzybowskiego, Ks. Teofila Jarzębskiego, Ks. Augusta Żołątkowskiego, 

Ks. Adama Kędzierskiego i wszystkich księży pracujących w Brzezinach 

1600 za zmarłych w czyśćcu cierpiących 

1800 za intencje Ojca Świętego 

Środa 03.11 Dzień Powszedni    
1600 + Krystynę Wierzbicką (r. śm.) z int. męża z r. 

1800 1) + Józefa, Władysława Wawrzyckich 2) + Katarzynę Bentkowską (29 r. śm.)  

3) + Stanisława Zygadło, zam. żona z dziećmi 4) + Bogdana Kwietnia (r. śm) z int. brata z 

r. 5) + Mariusza Materka z int. sołtysa z Brzezin 6) + Krystynę i Wacława Modelskich od r. 

Brożynów z Podłysicy 7) + Mariusza Stachurskiego od klasy 2a/t z wychowawcą 8) + Jó-

zefa, Adama Młynarczyk i za zm. z r. Słowików 9) + Jana Skarbka zam. r. Praszkiewiczów 

Czwartek 04.11 św. Karola Boromeusza (wsp.) 
1600 + Stefanię, Jana Znojek, Katarzynę, Antoniego Grzegorczyków 

1800 + Janinę Słowińską (1 r. śm.) 

Piątek 05.11 Dzień Powszedni  
1600 + Bolesława i Cecylię i zm. z r. Malickich  

1800 + zmarłych w czyśćcu cierpiących 

Sobota 06.11 Dzień Powszedni 
1600 + Irenę, Jana, Henryka, Teodozję Stachurów, Stanisława Baran i zm. z r. Stachurów i 

Kurtków 

1800 Msza Święta wynagradzająca NMP 

Niedziela 07.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800 + Wandę, Stanisława Kaczorów i zm. z r. Kowalskich 

1000 + Stanisława Bentkowskiego (1 r. śm.) od dzieci 

1200 za Parafię 

1600 + Andrzeja Kozaka 

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 
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Uroczystość Poświęcenia Kościoła 
31 października 2021 r. Nr 48 (675) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Krl 8, 22-23. 27-30 /    1 Kor 3, 9b-11. 16-17     Ewangelia: J 4, 19-24 

 
Jezus wszedł do Jerycha  
i przechodził przez miasto. 
A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bar-
dzo bogaty. Chciał on ko-
niecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł  
z powodu tłumu, gdyż był 
niskiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go uj-
rzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus 
przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do 
niego: «Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś mu-
szę się zatrzymać w twoim 
domu». Zeszedł więc z po-
śpiechem i przyjął go rozra-
dowany. A wszyscy, widząc 
to, szemrali: «Do grzesz-
nika poszedł w gościnę». 
Lecz Zacheusz stanął  
i rzekł do Pana: «Panie, oto 
połowę majątku daję ubo-
gim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam po-
czwórnie». Na to Jezus 
rzekł do niego: «Dziś zba-

wienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Czło-
wieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło». 

 
 
 

Wierzę  
w Świętych Obcowanie 

 

 

 

Extra… 
× 31.10.1926 – Założono Polski Związek Hokeja na Trawie. 
× 03.11.1929 – W Kielcach odsłonięto Pomnik Niepodległości. 

 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek odbył się pogrzeb + Jana Skarbka z Brzezin. Módlmy się o wieczne zbawienie: 
„Wieczny odpoczynek…” 
▪ Jeszcze raz pragnę podziękować ks. Adamowi Perzowi za przybycie, modlitwę, wygłoszone 
kazanie i wprowadzenie relikwii bł. Jana Beyzyma podczas Mszy św. o godz. 10 00. 
▪ Przeżywamy dzisiaj w naszej Parafii Uroczystość Poświęcenia Kościoła. W naszych modli-
twach polecamy Bogu wszystkich, którzy budowali tę świątynię, składali ofiary na jej utrzyma-
nie, troszczyli się o jej piękno, modlili się. 
▪ O godz. 18.00 odbędzie się już po raz jedenasty czuwanie  „Świętych Obcowanie”. Zgroma-
dzimy się z około 80 świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do Boga. Wykorzy-
stajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i doświadczanie wspól-
noty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Szczególnie zapraszamy kandy-
datów do bierzmowania. 
▪ Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy chwałę Trójjedynemu Bogu 
za wszystkich świętych i błogosławionych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w królestwie 
niebieskim. Jednocześnie ten dzień przypomina o celu naszego ziemskiego życia, jakim jest 
powołanie do świętości.  Msze św. jak w każdą niedzielę. W naszej Parafii - odpust. Jeśli 
pogoda pozwoli, suma odpustowa będzie sprawowana na ołtarzu polowym. Po sumie proce-
sja z pięcioma stacjami po cmentarzu. 
Zapraszamy na godz. 20 00 do kościoła skąd wyjdziemy na cmentarz, by pomodlić się za 
naszych zmarłych modlitwą różańcową i koronką do Miłosierdzia Bożego. 
W tym roku, przez cały listopad za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji 
Ojca Świętego można zyskać odpust zupełny. 
▪ We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 8 00, 12 00, 16 
00, 18 00. Po sumie procesja z pięcioma stacjami wokół kościoła na cmentarzu przykościel-
nym. 
▪ W czwartek wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. 
▪ W dniach 30.10-02.11 odbywa się XIII Kwesta na rzecz od-
nowy cmentarza w Brzezinach. Tradycyjnie przy wejściach na 
naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek.  
W poniedziałek na parkingu znicze będzie rozprowadzać na 
ten cel młodzież z parafii. Akcja odbędzie się w tym roku pod 
hasłem: „Każda sekunda życia warta jest milionów lat pamięci”. 
▪ Spotkanie ministrantów na hali sportowej w S. P. w Brzezi-
nach w środę o godz. 16 30. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i so-
botę miesiąca. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ Z 5 na 6 listopada tzn. z piątku po Mszy św. o godz. 18 00 do 
soboty do Mszy św. o 16 00 zapraszamy na czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem. Kto może - dla celów organiza-
cyjnych - proszę o wpisanie się na listę znajdującą się za ław-
kami. 
▪ Spotkanie organizacyjne z osobami wyjeżdżającymi na pielgrzymkę do Lichenia w sobotę  
6 listopada o godz. 17 00 w kościele. 
▪ W przyszłą niedzielę pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Róż Różańcowych po Mszy 
św. o godz. 8 00. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w akcji: „Upominek pachnący dobrem”. Akcja 
ma na celu zebranie nowych przyborów toaletowych dla bezdomnych ze schroniska w Kiel-
cach. Do 7 listopada w przedsionku kościoła jest wystawiony kosz, do którego można wrzu-
cać: mydło, pastę, szczoteczkę do zębów, maszynkę, piankę do golenia, antyperspirant, itp. 
▪ Dziękuję mieszkańcom za przybycie w dniu wczorajszym do posprzątania kościoła i porząd-
kowania cmentarza. Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 

Boży człowiek… - Wszyscy Święci (1 listopada) 
Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele 
- ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzi-
siaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając 
w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście 
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie 
tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowa-
nych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają  

w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawien-
nictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. 
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych 
modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; 
ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).  
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Naj-
wcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, na-
wiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wscho-
dzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto 
pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego zna-
czenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), 
który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszyst-
kich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenni-
ków dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udzia-
łem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie 
Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grze-
gorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI 
rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało 
się świętem Kościoła powszechnego. 

Zamyśl się… 
„Dla dobrych śmierć jest zaproszeniem do od-
poczynku. Dla złych katastrofą.”  

/Św. Ambroży/ 

Uśmiech 
- Kochanie, czy wyjdziesz za mnie? 
- Nie. Ale zawsze będę podziwiała twój dobry 
gust. 

Coś dla ducha… 
„Legenda o piekle i niebie” 

"Gdzie jest piekło, a gdzie jest niebo?" - zapytał młodzieniec starego sędziwego mnicha. 
Doświadczony zakonnik pogładził długą siwą brodę i zaczął opowiadać: Wyobraź sobie, mój 
drogi, ogromy pałac w którym znajduje się tłum ludzi różnego wieku i stanu. Wszyscy wyglą-
dają na śmiertelnie zagłodzonych, z podkrążonymi oczami, z zapadniętymi policzkami cho-
ciaż każdy z nich trzyma w rękach łyżki tak długie jak oni sami, a wokoło stoją ogromne kotły 
ze smakowitą i gorącą zupą. Jednak nikomu nie udaje się zaspokoić głodu, chociaż bardzo 
tego pragną. Pokarm można dostarczyć do ust tylko przy pomocy tych długich i ciężkich łyżek, 
co okazuje się w praktyce niemożliwe z powodu ich długości i ciężaru. Wielu z nich kłóci się 
między sobą. Z niespotykaną nienawiścią i piekielnymi krzykami okładają się wzajemnie łyż-
kami. To jest piekło - stwierdził mnich. 
Natomiast, abyś zrozumiał, jak jest w niebie, wyobraź sobie taki sam wspaniały pałac w któ-
rym jest też tłum ludzi, ale pełnych szczęścia. Tutaj również stoją kotły ze smakowitą zupą  
i każda z osób trzyma taką samą gigantyczną łyżkę jak te, które znajdowały się w piekle. 
Ludzie siedzą naprzeciw siebie parami. Jeden nabiera zupę i karmi swojego bliźniego. Jeśli 
łyżka jest dla niego zbyt ciężka, pomagają mu dwie inne osoby tak, aby mógł spokojnie zjeść 
tyle, ile potrzebje. Skoro tylko jedna osoba zaspokoi głód, karmią następną. 
To jest niebo - powiedział uśmiechając się zagadkowo mnich.                        /Autor nieznany/ 

 


