
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.10 Dzień Powszedni 
1530 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana Rabiejów z int. rodziny 
1600 + Piotra, Antoninę, Stanisława, Franciszkę Pobochów z int. Pobochowej 
Wtorek  30.10 Dzień Powszedni 
1530 Do MBR w 30-tą r. ślubu Ryszarda i Ewy Znojów 
1600 1) + Zdzisława Metrykę z int. Metrykowej 
         2) + Mariannę, Władysława Frankowiczów, Jana, Mariannę, Stefana Domagałów  
i dziadków Dziewięckich z int. Domagałów  
Środa  31.10 Dzień Powszedni 
1530 + Annę Litwin, Stefana, Teresę, Mariana Litwinów, Zofię Wojtyna, Stanisława Folu-
sza, Mariannę Więcławską, Stefanię Łatasz z int. rodziny  
1600 Do MBR z prośbą o bł. i opiekę w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Ilony Machulskiej z 
int. matki i sióstr  
Czwartek 01.11 Wszystkich Świętych (uroczystość) 
800 + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda, Katarzynę, Kazimierza Śmietanów, 
Agnieszkę, Jana, Władysławę, Mieczysława Stępniów z int. rodziny    
1000 1) + Magdalenę Woźniak z int. rodziców 
        2) Bolesława, Anielę, Danutę, Annę, Henryka, Mariana, Józefa Malickich  
1200  za zmarłych Parafian  
Piątek  02.11 Wszystkich wiernych zmarłych (wsp. obowiązkowe) 
800 Stefana, Mariannę, Stanisława, Jerzego Łysaków, Władysława Frankowiczów, Jerzego 
Łysaka z int. Łysaków 
830 + Stanisława, Henryka Wiejasów zm. z rodziny Wosiów, Wiejasów z int. rodziny 
900 + Mariannę, Franciszka, Józefa, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków z int. Malickiej 
930 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Edwarda Władyszewskiego   
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną   
1530 + Józefa, Helenę, Władysława Dziubków, Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej  
Sobota  03.11 Dzień Powszedni 
1500 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 4-tą r. ur. Natalii Baran 
1530 + Krystynę Wierzbicką z int. rodziny  
1600 + Władysławę Wojtyś z int. syna Jana 
Niedziela  04.11 XXXI Niedziela Zwykła 
800 + Anielę, Tadeusza, Mariannę, Michała Wotlińskich z int. rodziny 
1000 + Jana, Katarzynę, Jana Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków  
1200 + Władysława Bedlę z int. Bedlowej 
1530 1) + Mariannę, Franciszka, Józefa, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków  
        2) + Bronisława, Adelę Kowalewskich z int. prawnuków 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Jr 31,7-9 
                    Hbr 5,1-6           
Ewangelia:  Mk 10,46-52 
„Gdy Jezus wraz z uczniami 
i sporym tłumem wychodził  
z Jerycha, niewidomy że-
brak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy dro-
dze. Ten słysząc, że to jest 
Jezus z Nazaretu, zaczął 
wołać: Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną! Wie-
lu nastawało na niego, żeby 
umilkł. Lecz on jeszcze gło-
śniej wołał: Synu Dawida, 
ulituj się nade mną! Jezus 
przystanął i rzekł: Zawołajcie 
go! I przywołali niewidome-
go, mówiąc mu: Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię. On 
zrzucił z siebie płaszcz, ze-
rwał się i przyszedł do Jezu-
sa. A Jezus przemówił do 
niego: Co chcesz, abym ci 
uczynił? Powiedział Mu nie-
widomy: Rabbuni, żebym 
przejrzał. Jezus mu rzekł: 
Idź, twoja wiara cię uzdrowi-
ła. Natychmiast przejrzał  
i szedł za Nim drogą.” 

Wiecznej chwały zlej nam zdroje! 
Słowa błogosławionych… 
„Mieć wiarę, wierzyć w Chrystusa znaczy uznać Jego tożsamość, zaakceptować Go 
w Jego boskiej i ludzkiej naturze, przyjąć Jego orędzie, odwzajemnić Jego miłość  
i podjąć postanowienie całkowitego „przyłączenia się” do Chrystusa. A przyłączyć się 
do Chrystusa to znaczy mieć udział w tym „zwycięstwie”, które On sam odniósł nad 
śmiercią i grzechem poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie.”       /bł. Jan Paweł II/ 
„Miłość ma suknię z rąbkiem, który dotyka ziemskiego pyłu. Omiata brud z ulic i ście-
żek. A ponieważ może, więc musi to czynić.”                    /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ 20 października odbyło się kolejne sprzątanie naszego cmentarza. Dziękujemy wszystkim 
parafianom, którzy poświęcili swój czas na te prace społeczne. 
▪ W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy w naszej parafii dzień seminaryjny. Alumn Adam, który 
odwiedził nasz kościół podzielił się z parafianami świadectwem swego powołania. Przypomi-
namy o potrzebie modlitw za Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. 
▪ Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie modlitewne „Świętych obcowanie”, które 
odbędzie się w naszym kościele w środę 31 października 2012 roku o godz. 18.00. Z tej oka-
zji do brzezińskiej świątyni przybędą relikwie kilkunastu świętych i błogosławionych m.in. św. 
Faustyny, bł. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki. Niech to wydarzenie wpisze się w ob-
chodzony właśnie Rok Wiary i będzie pięknym przeżyciem w wigilię Wszystkich Świętych. 
▪ W dniach 31 października – 2 listopada odbędzie się IV Kwesta a rzecz odnowy cmentarza 
w Brzezinach. Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji datkami oraz zakupu zniczy, książek 
i biuletynów na stoisku scholii, z których cały dochód przeznaczony będzie na renowacje na-
grobków. 
▪ W dniu 7.10.2012 r. 90-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii zwiedziła historyczny 
gród w Krakowie. Razem z przewodnikiem zwiedzili katedrę na Wawelu i groby zasłużonych 
Polaków. Pomimo deszczowej aury spacer po Rynku Krakowskim, zwiedzanie muzeów i ko-
ścioła Mariackiego sprawił dużo radości wszystkim uczestnikom wycieczki. Wizyta w Krako-
wie zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia odmówioną w Sanktuarium              /KT/ 

Intencja różańcowa na listopad: 
Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewan-
gelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżo-
wanemu i zmartwychwstałemu Panu.  
Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był 
promiennym światłem narodów. 

W Poszukiwaniu… 
W czwartek w kościele obchodzić 
będziemy bardzo radosne święto, 
dzień uczczenia wszystkich dusz, 
które jak wierzymy są już w niebie. 
Ale mimo to ten dzień nie kojarzy się 
z radością a bardziej z zadumą, 
wspominaniem zmarłych z rodziny. 
Skąd taka rozbieżność? Może po 
prostu z ludzkiej wiary, nadziei i miło-
ści do naszych bliskich, którzy już 
odeszli, bo liczymy na to, że oni już 
zaliczają się do tego grona świętych. 
Dzień później w piątek kościół modli 
się za pozostałe dusze zmarłych, któ-
re jeszcze nie są w niebie ale których 
Bóg nie skazał na wieczne potępie-
nie. „Życie nasze przeminęło, lecz 
nagrobki nasze świadectwem dla 
was, żyjcie w pokoju!”                  /KK/  

Odnowiliśmy nagrobki 
Dzięki funduszom z kwest przeprowadzonych przed 
cmentarzem w latach 2010 i 2011 udało się odnowić 
8 nagrobków: Tomasza Rabieja z 1886 roku, Anto-
niego Rabieja z 1918 r., Stanisława Malickiego z 
1912 r., Krzyż z cmentarza przykościelnego, Jana 
Makowskiego z 1917 r., Pelagii Malickiej z 1938 r., 
Stefci Woźniak z 1926 r., oraz Władysława Borkow-
skiego z 1883 roku. Mała część środków została 
przeznaczona także na stworzenie cyfrowej mapy 
cmentarza, która umożliwi indeksację wszystkich na-
grobków i osób spoczywających na naszej nekropolii. 
Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w to dzieło. 
Kolejne nagrobki czekają na uratowanie.              /KP/ 
Zakonnie… 
Niepokalanki – ich charyzmatem jest szerzenie Królestwa Bożego przez wychowanie i nau-
czanie dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii i przez pracę nad chrześcijańską odnową rodzi-
ny. Realizują go w prowadzonych przez siebie szkołach oraz poprzez organizowanie reko-
lekcji. W 1990 r. reaktywowane zostało Jazłowieckie Zjednoczenie Koleżeńskie, skupiające 
wychowanki niepokalanek. Zgromadzenia założyła bł. Marcelina Darowska w 1857 r. w Rzy-
mie, w Polsce istnieje od 1863 r. Oprócz założycielki, polskie błogosławione niepokalanki to 
męczennice II wojny światowej: s. Ewa od Opatrzności – Bogumiła Noiszewska, s. Marta od 
Jezusa – Kazimiera Wołowska. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (SIC).                                                                               /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Michał Rua (29 października) 
Michał urodził się w Turynie 9 czerwca 1837 roku. 
Jego ojciec, Jan Chrzciciel Rua, był kierownikiem 
jednego z wydziałów fabryki broni. W pobliżu fabry-
ki na Valdocco św. Jan Bosko rozpoczął właśnie 
swoje dzieło pod nazwą Oratorium. Michał chętnie 
do niego uczęszczał. Matka zamierzała wysłać Mi-
chała do pracy w fabryce broni. Chłopak poprosił 
matkę, by zezwoliła mu na dalszą edukację. Wkrót-
ce Michał zamieszkał przy Oratorium (1853). Pełnił 
rolę asystenta św. Jana Bosko, kiedy chłopcy zbie-
rali się w niedziele i w święta. W roku 1854 Rua na 
ręce św. Jana Bosko złożył śluby zakonne i objął 
jako kleryk samodzielne prowadzenie Oratorium na 
drugim krańcu Turynu. W roku 1860 otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Był to pierwszy kapłan, wycho-
wanek św. Jana Bosko. Zaraz po święceniach ka-
płańskich św. Jan Bosko uczynił księdza Rua kie-
rownikiem naukowym wszystkich szkół salezjań-
skich. W roku 1862 miasta Mirabello w Piemoncie 
ofiarowało św. Janowi posesję i przyrzekło dopo-
móc w budowie internatu i szkoły gimnazjalnej. Na 

przełożonego nowej placówki Jan Bosko wysłał księdza Rua. Kiedy po 5 latach ks. Michał 
opuszczał Mirabello, szkoła bardzo dobrze funkcjonowała. W roku 1865 św. Jan Bosko mia-
nował księdza Rua dyrektorem administracyjnym całej rodziny salezjańskiej. To na jego rę-
kach św. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku. Niecałe dwa tygodnie później, 11 lutego, 
ks. Rua otrzymał dekret Stolicy Apostolskiej, która wyznaczyła go na przełożonego general-
nego zgromadzenia salezjańskiego. Kierował nim przez 22 lata, aż do śmierci w dniu 10 
kwietnia 1910 roku. Modlitwa. Boże, nasz Ojcze, Ty błogosławionego Michała Rua, kapłana, 
duchowego następcę Świętego Jana Bosko, obdarzyłeś umiejętnością kształtowania w mło-
dzieży Twego Boskiego obrazu; pozwól również nam, powołanym do wychowania młodzieży, 
uczyć poznawania prawdziwego oblicza Twojego Syna. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
Zamyśl się… 
„Śmierć nadaje piękno życiu, Tylko 
sztuczne kwiaty nie umierają.” 

 /Małgorzata Musierowicz/  

Uśmiech… 
 

Antek poszedł nad rzekę łowić ryby. Rozpalił ogni-
sko i już miał zarzucić wędkę, gdy zauważył kurę 
idącą w jego stronę. Nie namyślając złapał ją, osku-
bał, upiekł i zjadł. Nagle patrzy: drogą biegnie są-
siadka i woła: - Antek, nie widziałeś mojej kury? An-
tek spogląda na pióra leżące u jego stóp i mówi:  
- Rozebrała się i popłynęła na drugą stronę rzeki! 

Ekstra… 
× 30.10 - Dzień Spódnicy 
× 31.10 - Światowy Dzień Oszczędza-
nia 
Coś dla ducha… 

„O tęsknocie za Bogiem” 
Pewien pilny i gorliwy uczeń naprzykrzał się mistrzowi ciągłym pytaniem o możliwość ogląda-
nia Boga własnymi oczami. Któregoś dnia mistrz, chcąc mu dać lekcję poglądową, zaprowa-
dził go nad rzekę, zanurzył pod wodę i tak długo trzymał, aż ten zaczął się dusić z braku po-
wietrza. Kiedy potem doszedł do siebie, mistrz zapytał go, jak się czuł.  – Myślałem, że to już 
moja ostatnia chwila nadeszła – brzmiała odpowiedź. – Jeżeli twoja tęsknota za Bogiem bę-
dzie tak wielka i tak żarliwa jak pragnienie powietrza w owej chwili, to wówczas twoje oczy 
będą oglądały Boga.                                                                            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


