
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera, (wsp. obowiązk27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera, (wsp. obowiązk27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera, (wsp. obowiązk27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera, (wsp. obowiązkoooowe)we)we)we)    
1730 Mateusza Węgrzyna (12 r. śm), + Tadeusza Węgrzyna z int. rodziny 
1800 Za wstawiennictwem Św. Wincentego a Paulo i Św. Krzysztofa z prośbą o bł. Boże  
w dalszym życiu z okazji urodzin dla Krzysztofa.  
Wtorek 28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)    
1730 +Wawrzyńca Wójcika (r. śm) + Genowefy i Franciszka Daleszaków z int. rodziny 
1800 Tadeusza Rejmenta (r. śm) z int. żony 

Środa 29.09 Świętych Archa29.09 Świętych Archa29.09 Świętych Archa29.09 Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała (święto)niołów Michała, Gabriela, Rafała (święto)niołów Michała, Gabriela, Rafała (święto)niołów Michała, Gabriela, Rafała (święto)    
1700 + Marcina Sołtysa z int. matki chrzestnej 
1730 + Genowefę Dereń (10 r. śm), Franciszkę, Antoniego Dereniów z int. Derenia 
1800 Do Św. Jana Marii Vianneya i Św. Archanioła Rafała o wstawiennictwo u Boga  
i otrzymanie siły i potrzebnych łask na dalszej drodze kapłańskiej dla ks. wikariusza Rafała 
Nowińskiego 

Czwartek    30.09 Św. Hieronima, prezbitera (wsp. obowiązkowe)30.09 Św. Hieronima, prezbitera (wsp. obowiązkowe)30.09 Św. Hieronima, prezbitera (wsp. obowiązkowe)30.09 Św. Hieronima, prezbitera (wsp. obowiązkowe)    
1800 Anielę, Józefa Nosków, Bogusława Krzysztofa z int. rodziny 
Piątek 01.10 Św. Teresy od Dzieci01.10 Św. Teresy od Dzieci01.10 Św. Teresy od Dzieci01.10 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obo-o-o-o-
wiązkowe)wiązkowe)wiązkowe)wiązkowe)    
700 + Andrzeja Ludwinka (6 r. śm) z int. żony córki i wnuczki 
1800 Władysława Metrykę (r. śm) z int. syna z rodziną 
Sobota 02.10 Św. Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)02.10 Św. Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)02.10 Św. Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)02.10 Św. Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)    
1500 + Józefa Szumilasa (2 r. śm) z int. żony i córki 
1530 + Jana Mariannę, Stanisława Rozparów z int. Brzozów  
1600 Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 35-tą r. ślubu Stani-
sława i Barbary Zegadłów z int. dzieci 
1700 ślub Kowalski i Purgała 
Niedziela 03.10 XXV03.10 XXV03.10 XXV03.10 XXVII Niedziela ZwykłaII Niedziela ZwykłaII Niedziela ZwykłaII Niedziela Zwykła    
800 + Bronisławę Pędzik + Franciszka Mariannę Zawadzkich, Zofię Woźniczko  
1000 o bł. Boże dla członków scholii z okazji 9 r. działalności 
1200 + Franciszka Kutę (r. śm) 
1600 1) + Mariannę i + Franciszka Wojciechowskich z int. córki z rodziną 

2) Za zm. siostry z kółka różańcowego z Brzezin a dla żyjących o zdrowie i bł. z int. 
zelatorki Janiny Lach 
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D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANSANSANSANCCCCTUSTUSTUSTUS  

 

XXVI Niedziela Zwykła 
26 września 2010 r.  

Nr 44 (96) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       Am 6, 1a. 4-7     /     1 Tm 6, 11-16      
Ewangelia:     Łk 16, 19-31 
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień  
w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anio-
łowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bo-
gacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony  
w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama  
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasz-
nie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: 
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,  
a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami  
a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do 
nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, oj-
cze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pię-
ciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli 
na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Moj-
żesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten od-
rzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: 
"Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto  
z umarłych powstał, nie uwierzą".  

 

Rozpala Cię Miłości żar - o święta Tereso! 

Komentarz… 
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu mówi o śmierci, piekle, o tym, że są sytuacje nieodwra-
calne. Co w niej pocieszającego? Pocieszają psy. Na Wschodzie uważano je za stworzenia 
nieczyste. Opędzano się przed nimi. Tymczasem w przypowieści o Łazarzu spełniają po-
sługę, ratują. Przypominają trochę Samarytanina, którego też uważano za nieczystego,  
a jednak tylko on okazał miłosierdzie. Pociesza to, że można być Łazarzem, odrzuconym, 
niepotrzebnym ludziom, tak nieważnym, że niedostrzeganym przez nikogo – a przecież  
w łasce u Boga. Bogacz z przypowieści jest nieznany. Bez imienia – obcy. Łazarz ma imię, 
takie samo, jak imię przyjaciela z Betanii.                                             /ks. Jan Twardowski/ 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 26 września – Ogólnopolski Dzień Aptekarza 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 1 października zapraszamy wszystkich na Msze Świętą o godzinie 18:00, po Eucharystii bę-
dzie ucałowanie relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  
▪ Pragniemy serdecznie zaprosić i przypomnieć, że w Październiku codziennie jest odmawiany 
różaniec po Mszy Świętej popołudniowej (do 3 października o 18:00 a od poniedziałku 4 paź-
dziernika o godz. 17:00). Zapraszamy do uczestnictwa.  
▪ W  sobotę 18 września w Jędrzejowie w Opactwie Cystersów odbył się X Dzień Ministranta. 
Wśród licznie zgromadzonych ministrantów byli także przedstawiciele naszej parafialnej Służby 
Liturgicznej. Wyjazd zorganizował ks. Rafał. 
▪ Jak co roku na 18 września schola przygotowała wystrój prezbiterium z figurą Św. Stanisława 
Kostki. 
▪ 2 października b. r. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka kół różańcowych do Miechowa. 
Spotkanie w godzinach 10:00 -14:00 w Bazylice Grobu Bożego. 
 ▪ 9.X.10.r. odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodzieży w Kościele na Barwinku. Chętnych za-
praszamy na przybycie. Chęć wyjazdu prosimy zgłosić ks. wikaremu Rafałowi Nowińskiemu. 
▪ Uprzejmie informujemy, że gdyby ktoś nie miał któregoś z nr-ów „Sanctusa” a chciałby go ku-
pić to prosimy o napisanie na kartce numeru lub daty i pozostawienie w zakrystii a w następną 
niedzielę będzie do odebrania. Usługa dostępna co tydzień.  

Intencja różańcowa na Październik 
Ogólna - Aby uniwersytety katolickie stawały 
się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki 
światu ewangelii można doświadczać har-
monijnej jedności, łączącej wiarę i rozum. 
Misyjna - Aby obchody Światowego Dnia Mi-
syjnego stały się okazją pozwalającą zrozu-
mieć, że zadanie głoszenia Chrystusa sta-
nowi konieczną i niezbywalną posługę, którą 
zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni 
dla dobra ludzkości. 

Imieniny 
29 września przypada święto Św. Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała. W naszej parafii 
imieniny obchodzi ks. wikariusz Rafał Nowiński 
z tej okazji Redakcja „Sanctusa” Pragnie ży-
czyć księdzu zdrowia, błogosławieństwa Boże-
go i wszelkich łask od Najwyższego do głosze-
nia Dobrej Nowiny i umacniania wiary w lu-
dziach oraz aby nigdy nie zabrakło księdzu 
energii w pracy kapłańskiej niech Św. Archanioł 
Rafał prowadzi ks. do Raju.   Życzy Redakcja ☺ 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
W dniach 31 października – 1 listopada 2009 roku odbyła się   
I Kwesta na rzecz odnowy cmentarza parafialnego w Brzezinach 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola oraz Scholę Parafialną im. św. Stanisława Kostki przy 
udziale harcerzy z Brzezin i Kowali. Dzięki hojności ofiarodawców 
udało się zebrać 4 974,21 zł. Dzięki tej kwocie i dotacji  
z Gminy Morawica możliwe było przeprowadzenie w tym roku prac konserwatorskich przy na-
grobkach: 
1) Ks. Augusta Żołątkowskiego z 1898 r. - Był proboszczem w Brzezinach 45 lat 
2) Jakuba Fioka z 1870 r. - dzierżawca folwarku Lurowizna 
3) Machulskiego z 1869 r. - Wojciech Machulski był wójtem gminy Morawica.  
4) Zofii Baranowskiej z 1873 r. - W księgach parafialnych zapisana jako Zofia Barańska,  
5) Józefa Jasiukowicza z 1873 r.  
6) Krzyż – pamiątka założenia cmentarza z 1866 r. 
Odnowione zostały również nagrobki Janiny i Lucjana Książów, którzy pracowali przez wiele lat 
w tutejszej Szkole Podstawowej.  
Prace przy nagrobkach nadzorował Komitet Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach.  
W pracach spawalniczych pomógł pan Ryszard Gil z Brzezin. 
W tym roku odbędzie się II Kwesta i mamy nadzieję, że uda się zebrać dużą kwotę, by móc 
kontynuować prace przy zabytkowych nagrobkach.  

Boży człowiek…  -  św. Wacław (28 września) 
Wacław urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego 
Wratysława I. Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmi-
łę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się o roz-
szerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Był hojny dla 
ubogich i życzliwy dla prostych. Miał przeciw sobie opozycję  
o tendencjach odśrodkowych i tradycyjno-pogańskich. Zginął  
z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława 
Okrutnego w Starym Bolesławcu. Mordu miano dokonać  
u bram kościoła. Relikwie jego spoczywają w katedrze praskiej. 
Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry kra-
kowskiej. Modlitwa: Boże, któryś świętego Wacława przez 
palmę męczeńską przeniósł z ziemskiego tronu do chwały nie-
bieskiej, racz nas miłościwie za jego wstawieniem się od 
wszelkich przeciwności wybawić i w Niebie daj nam w jego 
społeczności wiecznego zbawienia zażywać. Przez Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. 
Amen. 

Zamyśl się… 
„Wiara jest koroną godności człowieka. Niesły-
chanie trudno odzyskać straconą koronę  
i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc 
trzeba jej strzec!.”       /Kard. Stefan Wyszyński/ 

Uśmiech… 
Nauczyciel biologii pyta Jasia:- Po czym po-
znasz drzewo kasztanowca? - Po kaszta-
nach.- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?- To 
poczekam 

W poszukiwaniu…  
Chcesz być świętym? Kto na to pytanie odpowie: tak, chce być świętym? Szaleniec?, człowiek 
zuchwały? Przecież święty to taki wielki pobożny i otoczony aureolą człowiek, świętość wydaje 
się prawie niedostępna zwykłym ludziom. Nie, święci też żyli na ziemi. Oni jak my pokonywali 
trudności życia a mimo to światu nieśli radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Przecież my rów-
nież powinniśmy mieć jeden cel w życiu osiągnąć życie wieczne. Niby oczywiste ale tak łatwo  
o tym zapomnieć, i od razu znajduje się inny cel w życiu taki bliższy, ale czy lepszy? Jednak 
czy aby na pewno zawsze pamiętamy o wszystkim co przekazał nam Jezus Chrystus. Pewnie 
czasem mamy wątpliwości bo Bóg wydaje się nam taki niedostępny, taki daleki, kiedyś tam 
dwa tysiące lat temu coś Objawił ale tak dawno to już było. Lecz w ewangelii Łukasza jest na-
pisane: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwie-
rzą”. Więc zamiast prosić o nowe znaki poznajmy to co już zostało objawione.                     /KK/ 

Coś dla ducha… 
„Wybór” 

Pewien człowiek wiecznie czuł się przygnębiony trudnościami życia. Pewnego razu poskarżył 
się znanemu mistrzowi życia duchowego. - Nie mogę tak dłużej! Życie stało się nie do zniesie-
nia. - Mistrz wziął garść popiołu i wrzucił do szklanki z kryształowo czystą wodą do picia, która 
stała przed nim i rzekł: - To są twoje cierpienia. - Woda w szklance zabrudziła się, zmętniała. 
Mistrz wylał ją. Mistrz wziął garść popiołu tak jak poprzednim razem i rzucił w morze. W jednej 
chwili popiół rozproszył się w morzu, a woda morska pozostała tak samo czysta jak przedtem. 
- Widzisz? - zapytał mistrz. - Każdego ranka musisz zdecydować czy masz być szklanką wody 
czy morzem.  
Zbyt wiele jest małych serc, zbyt wiele dusz zalęknionych, zbyt wiele zamkniętych umysłów  
i sparaliżowanych ramion. Najpoważniejszym brakiem naszych czasów jest brak odwagi. Nie 
chodzi o głupią zuchwałość, nieświadomą pochopność, ale o prawdziwą odwagę, która w obli-
czu każdego problemu pozwala powiedzieć: "Z pewnością jest jakieś rozwiązanie i będę go 
szukał i znajdę to rozwiązanie."                                                                             /Bruno Ferrero/ 

 


