
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 24.10 Dzień Powszedni  - RELIKWIE BŁ. JANA BALICKIEGO 

1600 + Stanisława (r. śm.), Władysławę, Stanisława, Henryka, Mariannę Jędrochów, Cze-

sława Wiejasa 

1700 + Kazimierę, Tadeusza, Józefa, Alinę, Mikołaja Stułów 

Wtorek 25.10 Dzień Powszedni  
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików i Zygmunta Więcka 

1700 + Katarzynę Bentkowską (30 r. śm.) 

Środa 26.10 Dzień Powszedni    
1600 + Mariannę, Józefa Lużyńskich 

1800 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla 

Franciszki z int. siostrzenicy 2) + Mateusza Machulskiego (3 r. śm.) z int. r. 3) + Genowefę 

i Mieczysława Kowalskich 4) + Ryszarda (r. śm.), Stanisławę, Mariana Bigajów, Helenę, 

Edwarda Pytlików, Franciszkę, Władysława Sołtysów 5) + Jana, Stanisława, Piotra, Mi-

chała Skarbków 6) + Janinę i Józefa Zychowiczów zam. r. Ślusarczyków 7) + Bogdana  

(2 r. śm.), Adama Kwietnia i zm. z r. Koźbiałów 8) + Jerzego Klimczaka od r. Domagałów 

9) + Mariannę Gawior od r. Janowskich i Chaleckich 10) + Antoniego, Stefanię, Danutę  

i Agatę Nosków 11) + Irenę Kowalską od sołtysa z Brzezin 12) + Tadeusza Frankowicza 

13) + Rafała, Marię, Jerzego Władyszewskich 14) + Wacława Puchałę, Janinę, Stanisławę 

Tkacz i Aleksandrę Ksel 15) + Urszulę Piotrowską od uczestników pogrzebu 16) + Marka 

Grzegółkę od uczestników pogrzebu 

Czwartek 27.10 Dzień Powszedni 
1600 + Helenę Nowak (r. śm.), Czesławę, Bolesława Jędrochów zam. Edward 

1700 W 18 r. ur. Kacpra Kuty- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym 

życiu zam. rodzice i rodzeństwo 

Piątek 28.10 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
1600 + Anielę, Władysława Wojdów, Genowefę, Stanisława Malickich 

1700 + Tadeusza, Genowefę, Wiesława Januszków, Mariannę Kubicką 

Sobota 29.10 Dzień Powszedni 
1600 + Michała, Stefanię Obarzanków i za zm. z r. 

1700 + Mateusza, Tadeusza, Pelagię Węgrzyn 

Niedziela 30.10 Rocznica poświęcenia kościoła własnego 
800 + Mieczysława Malickiego (4 r. śm.) 

1000 1) + Mariannę Kowalską 

       2) + Mariana Szewczyka, Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich  

1200 W 40 r. ślubu Ryszarda i Ewy Znojów o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze 

lata współżycia małżeńskiego   

1600 + za zm. z r. Barańskich i Kijów 
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XXX Niedziela Zwykła 
23 października 2022 r. Nr 48 (726) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Syr 35, 12-14. 16-18  /   2 Tm 4, 6-9. 16-18     Ewangelia: Łk 18, 9-14 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 
 
 
 

Wiele można wyprosić na Różańcu 
 

 

 

Extra… 
× 23.10.1909 – Skradziono korony z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej 

Górze. 
× 25.10.1844 – Ksiądz Piotr Ściegienny został aresztowany przez carską policję dzień po 

wystąpieniu na wiecu we wsi Krajno pod Kielcami i przed planowanym wybuchem po-
wstania chłopskiego. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu odbyły się pogrzeby: w piątek odwieźliśmy na cmentarz w Kielcach zmarłą 
+ Urszulę Piotrowską z Brzezin, wczoraj w sobotę odprowadziliśmy na nasz cmentarz zmar-
łego + Marka Grzegółkę z Kielc. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek….”. 
▪ Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny i rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary skła-
dane do puszki przed kościołem  przeznaczone są na Misje katolickie na całym świecie. 
▪ W tym tygodniu w liturgii będziemy celebrować: 
- w poniedziałek wspomnienie bł. Jana Balickiego. Msza św. z relikwiami. 
- w piątek Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
- w niedzielę za tydzień Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. 
▪ Dziękuję za wczorajsze spotkanie przedstawicieli poszczególnych grup z parafii, przygo-
towujące do Uroczystości rekoronacji. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Mora-
wicy oraz Stowarzyszenie Brzezin zapraszają na sztukę: „Ze starego albumu czyli historia 
sprzed lat stu”, która odbędzie się w niedzielę 23 października (czyli dzisiaj) o godz. 17.00  
w Sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. 

▪ W sobotę na godz. 18.00 zapraszamy na Akatyst. Ten piękny śpiew na 
cześć Matki Bożej wprowadzi nas do owocnego przeżycia historycznych 
uroczystości w parafii. 
▪ W sobotę rozpoczyna się XIV Kwesta na rzecz odnowy cmentarza  
w Brzezinach. Zachęcamy do wsparcia datkami do puszek, a 1 listopada, 
tradycyjnie będzie można nabyć znicze. Z ubiegłorocznej kwesty udało się 
wykonać nowy nagrobek zmarłego 102 lata temu w naszej parafii 24-
letniego ks. Piotra Grabowskiego, umieścić 5 nowych tabliczek na Murze 
Pamięci Ofiar Wojen, przeprowadzić renowację krzyża Katarzyny Rabiej 
oraz grobu ekumenicznego. Zimą odnowiony zostanie jeszcze jeden na-
grobek wymagający renowacji w pracowni. 

▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00 ks. bp. Andrzej Kaleta dokona uro-
czystego wprowadzenia relikwii św. Krescencjusza, Zenona i Towarzyszy. 
▪ Przy okazji uroczystości odpustowych w dniach 31.10-01.11 przed kościołem będą roz-
prowadzane różne cegiełki na szerzenie kultu świętych – m.in. miody, woreczki z lawendą, 
magnesy, kalendarze. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w listopadzie. Będzie to tym korzystniejsze, 
że połączone z możliwością zyskania odpustu zupełnego. 
▪ Przypominam o segregowaniu odpadów i wrzucanie chociaż o jeden metr dalej, aby śmie-
ci nie przesypywały się do organicznych, podczas gdy z drugiej strony jest jeszcze dużo 
wolnego miejsca. 
▪ Wykonana została potężna praca przy porządkowaniu cmentarza i otoczenia kościoła. Nie 
spadły jednak jeszcze wszystkie liście i niektórych prac nie da się wykonać wcześniej, toteż 
kto może, to zapraszam jeszcze w przyszłą sobotę. Zwróćmy uwagę, że przychodzą zaw-
sze te same osoby, którym serdecznie dziękuję. Może teraz zaangażuje się również ktoś 
inny?   
▪ Przed tygodniem w Dzień Papieski zostało złożone do puszki przed kościołem 1900 zł. 
Pieniądze te wpłaciłem na konto Funduszu Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy osobom przybyłym wczoraj do sprzątania kościoła: Cu-
dzik Stanisław, Więcek Jakub i Wioletta, Rabiej Dorota, Stokowiec Henryka, Tarach Woj-
ciech, Antoni, Krystyna, Helena, Jaśkowska Małgorzata. Za tydzień proszę kolejne rodziny z 
ul. Chęcińskiej, jak również inne osoby, które chciałyby pomóc przy przygotowaniu kościoła 
na nasze uroczystości. 
▪ Zachęcamy do śledzenia cyklu wywiadów z naszą rodaczką, s. Anielą Wojdą, który od 
zeszłej niedzieli pojawia się jako dodatek do Sanctusa.  
▪ Modlitwa w ramach Nowenny przed Uroczystościami rekoronacji. 

Boży człowiek… - Święty Seweryn Boecjusz (23 października) 
Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymianinem. Urodził się 
około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu Anicjuszów. Za króla Odoakra 
piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła na syna. Pozostał przy niej 
nawet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, za-
zdrośni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spi-
sek. Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go wszyst-
kich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić (524). 
Niedługo potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symmach, teść Boecjusza (525), i pa-
pież św. Jan I (526). Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. W roku 526 
przeniesiono jego relikwie do kościoła św. Piotra in Ciel d'Oro. W roku 1799 przeniesiono je 
do katedry, ale w roku 1923 oddano je ponownie do kościoła św. Piotra. Trumienka z jego 
relikwiami znajduje się do dziś w krypcie tego kościoła. Papież Leon XIII dekretem z 15 
grudnia 1883 roku zatwierdził kult Seweryna dla miasta Pavii. Święty doznaje czci również  
w Rzymie w kościele S. Maria in Portico in Campitelli, gdzie czci doznaje również jego 
krewna, św. Galia. 

Znalezione… 
„A ty Szymonie Piotrze synu Jana – czy Mnie kochasz? Kochasz mnie ty, który trzy razy 
zdradziłeś? Czyż nie kochałeś Mnie zawsze i czy nie była to miłość, gdy szedłeś za Mną 
zamiast – jak inni – uciec w bezpieczne miejsce? Czy nie była to miłość, gdy zziębnięty  
i prawie obłąkany z bólu czekałeś w nocy na dziedzińcu? Grzałeś się, lecz czy ciepło mogło 
przeniknąć twą odrętwiałą duszę, która wyparła się Mnie bezwiednie, nie wiedząc, co się  
z nią dzieje, (ponieważ wy wszyscy musieliście Mnie opuścić, abym sam kroczył dalej swą 
drogą, drogą, którą można przejść tylko w samotności); duszę, która wyparła się Mnie, a 
gorzki potok łez w porze piania koguta uczynił mi ją bardzo bliską? To wszystko jest już 
daleką przeszłością. Otworzył się nowy rozdział. Zwyciężyłem nie tylko śmierć i grzech, lecz 
w nie mniejszym stopniu również hańbę, jaskrawą hańbę, gorzki zaczyn twoich win, twoją 
skruchę i wyrzuty sumienia.” /fragm. książki: „Serce Świata” – Hansa Urs von Balthasara SJ/ 

Zamyśl się… 
Kto nie broni bliźniego od krzyw-
dy, choć może to uczynić, do-
puszcza się takiej samej winy jak 
ten, kto wyrządza krzywdę. 

             /Św. Ambroży/ 

Uśmiech 
Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, 
czym jest cnota miłosierdzia: 
- Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od tego od-
wieść, to czym się kieruję? 
- Miłością braterską - odpowiadają dzieci. 

Coś dla ducha… 
„Modlitwa dziadka” 

Pewnego dżdżystego poranka Barry poszedł przed śniadaniem na samotny spacer po lesie. 
Kiedy szedł po chlupiącym błocie wśród sosen i cedrów, przypomniał mu się podobny pora-
nek, kiedy jako mały chłopiec ujrzał, jak jego dziadek idzie samotnie do tego właśnie lasu. 
Po jego powrocie Barry zapytał go, gdzie był i co tam robił. 
Dziadek uśmiechnął się, objął wnuka i powiedział: "Chodźmy na śniadanie". 
Idąc dalej pomimo mżawki Barry dotarł do leśnej polany. Tam uklęknął i położył dłonie pła-
sko na wilgotnej ziemi. Poczuł jedność z całym stworzeniem. Przypomniał sobie, jak dziadek 
powiedział mu, że ilekroć poczuje się samotny, powinien iść na spacer do lasu, wyciszyć się 
i zrobić to, na co przyjdzie mu ochota, na przykład uklęknąć i położyć dłonie na ziemi. 
Kiedy pół godziny później Barry ruszył w drogę powrotną do swojego domku, czuł się odno-
wiony, ponownie naładowany energią. Wtedy przypomniał sobie, dlaczego dziadek miał 
zwyczaj spacerować po lesie, zanim się na dobre rozwidniło. Babcia powiedziała mu kiedyś, 
że w taki sposób dziadek się modlił. Zawsze dochodził na drugą stronę lasu i stawał na 
plaży z rękami w kieszeniach, wsłuchując się w szum oceanu.                               /adonai.pl/ 

 


