
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy ( wsp. obowiązkowe)05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy ( wsp. obowiązkowe)05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy ( wsp. obowiązkowe)05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy ( wsp. obowiązkowe)    
700 + Józefa i Annę Daleszaków zmarłych z rodziny Wierzbickich i Daleszaków zam. cór-

ka Halina z mężem 

1700
 + Józefa, Janinę, Andrzeja Tkaczów zmarłych z rodziny Zawadzkich, + Władysława, 

Genowefę Łatasiów z int. Tkaczowej z Podwola    

Wtorek 06.10 Dzień Powszedni06.10 Dzień Powszedni06.10 Dzień Powszedni06.10 Dzień Powszedni    
1630

 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską + Mariannę, Andrzeja, Pawła, Tadeusza 

Wiejasów z int. Zychowiczowej 

1700
 + Piotra Rabieja (r. śm) + Janinę, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. 

rodziny   

Środa 07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)    
700  msza św. 

1700 + Zofię Woźniczko z int. rodziny 

Czwartek 08.10 Dzień Powszedni08.10 Dzień Powszedni08.10 Dzień Powszedni08.10 Dzień Powszedni    
700 + Józefa Daleszaka od wnuczki Ewy z rodziną 

1700
 + Roberta Krawczyka, Annę Stanisława Krawczyków Mariana Krawczyka, Jana Ge-

nowefę Korba z int. Józefa Krawczyka z rodziną 

Piątek 09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona Diecezji (wsp. obow09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona Diecezji (wsp. obow09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona Diecezji (wsp. obow09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona Diecezji (wsp. obow....))))    
1630 + Kazimierza Baułę (r. śm) Józefa, Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  

1700
 Bronisławę Pędzika + Mariannę Franciszka zawadzkich z int. rodziny 

Sobota 10.10 Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. dowolne)10.10 Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. dowolne)10.10 Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. dowolne)10.10 Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. dowolne)    
700 + Jerzego i Ryszarda Kowalskich z int. Wojcieszyńskich 

1630 Bolesława, Annę, Franciszka Kowalskich z int. Kowalskich z Woli Murowanej 

1700
 + Celinę Więcek (r. śm) z int. Więcka z dziećmi 

Niedziela 11.10 XXVIII Niedziela Zwykła11.10 XXVIII Niedziela Zwykła11.10 XXVIII Niedziela Zwykła11.10 XXVIII Niedziela Zwykła    
800

 Jerzego Grudnia (12 r. śm) z int. żony z dziećmi  

1000
 + Stanisława Jędrochę (4 r. śm) z int. żony z dziećmi 

1200 + Mariusza Prędote (2 r. śm) z int. Matki Chrzestnej 

1530 + Mariannę Kruk zmarłych z rodziny Kruków i Lachów, + Floriana Litwina,  

+ Edwarda Wrzoskiewicza z int. rodziny  

 

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANSANSANSANCCCCTUSTUSTUSTUS 
 

XXVII Niedziela Zwykła 
4 października 2009 r. 

Nr 45 
Jak paciorki różańca  

przesuwają się chwile,  
nasze smutki, radości i blaski. 

A Ty Bogu je zanieś,  
połączone w różaniec,  
Święta Panno Maryjo  

pełna łaski! 

 

Komentarz… 
 

Chociaż jest tylu ludzi dookoła nas, 
chociaż jedni odtrącają nas od siebie, 
a drudzy chcą nas sobie przywłasz-
czyć, to właściwie Bóg – łącząc nas  
z innymi – chce nas połączyć z sa-
mym sobą. Bóg łączy nas z Bogiem 
poprzez każdą znajomość. Gdy ktoś 
odchodzi od nas, to po to, abyśmy 
poprzez cierpienie, samotność, roz-
czarowanie zbliżyli się do Boga. Od-
szedł, aby nie oderwać nas od Boga, 
który chce jeszcze głębiej połączyć 
nas ze sobą. Jeżeli przyjaźnimy się  
z kimś, kochamy kogoś, zapytajmy 
siebie, czy poprzez tę znajomość, 
przyjaźń, przede wszystkim łączymy 
się z Bogiem. Czy spełniamy to powo-
łanie, zesłane nam przez Boga? Na-
wet najbardziej ukochany człowiek nie 
może nas odłączyć od Ojca. 

 /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 2,18-24    /     Hbr 2,9-11     Ewangelia:    Mk 10,2-12 
„Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężo-
wi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Moj-
żesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez 
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku 
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego  
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» W domu uczniowie raz 
jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cu-
dzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo».” 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zbigniew Gie-

leniuk z Kielc, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 4 października –  Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
× 8 października –  Dzień Sympatycznego Prawnika 
× 11 października – w Bilczy po mszy św. popołudniowej rozpoczyna się kurs przedmał-
żeński, w naszej parafii taki kurs odbędzie się w Wielkim Poście 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,  

nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59,  ks. Wikariusz 041 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



A w parafii… 
▪ Dziś o godzinie 10.00 odbędzie się Msza Św.  
w intencji Scholi Parafialnej im. św. Stanisława Kostki, 
która obchodzi 8 rocznicę działalności. Niech Matka 
Boża Różańcowa obdarza jej członków wszelkimi 
potrzebnymi łaskami. Zapraszamy wszystkie osoby 
chętne do włączenia się w struktury scholi. – „Kto 
śpiewa ten dwa razy się modli” 
▪ Dziś pod hasłem „Otoczmy troską życie” rozpoczyna 
się 65 Tydzień Miłosierdzia. – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” 
▪ Następna niedziela to Dzień Papieski połączony ze zbiórką pieniędzy na zdolną młodzież. – 
„Jeżeli dajesz, otrzymujesz więcej niż dajesz.” 

▪ Zapraszamy wszystkich parafian do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych, które 
odbywają się codziennie po mszy popołudniowej. – „Różaniec jest najlepszą bronią w walce 
ze złem” 
▪ Akcja „Dąb Katyński”: Jeżeli ktoś z naszej Parafii ma w rodzinie kogoś kto pochodził z na-
szej gminy a został zamordowany na wschodzie (Katyń, Charków, Miednoje i inne) podczas 
II wojny proszony jest o kontakt z ks. Rafałem – „Pamięć i tożsamość.” 

To co mamy… 
Kielich z wizerunkami Ewangelistów – pozła-
cany, bogato zdobiony, dar pana Andrzeja 
Malickiego za uratowanie życia  

Św. Franciszek - ekolog 
29 listopada 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II 
ogłosił Świętego Biedaczynę z Asyżu patro-
nem ekologów. W swym liście apostolskim 
napisał: „Słusznie św. Franciszka z Asyżu 
wymienia się wśród świętych i wybitnych mę-
żów, którzy uważali przyrodę za przedziwny 
dar Boży ofiarowany ludziom. On szczególnie 
przeżywał wszystkie dzieła Stwórcy i jak 
gdyby z Bożego natchnienia wyśpiewał prze-
piękny Hymn stworzenia, w którym zwłasz-
cza przez brata słońce, księżyc i gwiazdy 
złożył należną cześć, chwałę i wszelkie 
uwielbienie najwyższemu, wszechmocnemu  
i dobremu Panu.”  

Po wizytacji 
W dniach 27-28 września odbyła się w naszej 
parafii wizytacja kanoniczne Ks. Bp. 
Kazimierza Gurdy. Został przywitany na mszy 
św. o godz. 8.00 przez ks. Proboszcza,  
a także przedstawicieli parafii – p. Genowefę 
Malicką i p. Juliana Jędrochę. Po skończonej 
Eucharustii ks. Biskup spotkał się z kołami 
różańcowymi z naszej parafii. Na mszy  
o godz. 10.00 odbyło się poświęcenie 
odnowionego Ołtarza Głównego, a następnie 
procesja na cmentarz połaczona z modlitwą 
za zmarłych. Na sumie ks. bp. Kazimierz 
udzielił sakramentu bierzmowania 96 młodym 
osobom z naszej parafii, a po mszy spotkał 
się z członkami scholi parafialnej.  
W poniedziałek odbyła się wizytacja szkół w 
Brzezinach, Nidzie i Kowali, gdzie ucznowie 
przgotowali krótkie występy artystyczne.  
W poniedziałek Ksiądz Biskup odwiedził 
także kaplicę w Nidzie. W trakcie wizytacji był 
również ks. Okła. Ksiądz Biskup dokonał 
wpisów w kronikach: parafialnej, scholi  
i ministranckiej. Dekorację w kościele 
przygotowała młodzież ze scholi. Kwiaty 
ułożyła p. Barbara Rajkiewicz. Kompozycje 
kolorami i kształtem nawiązywały do płomieni 
symbolizujących Ducha Świętego.           /KP/ 

Boży człowiek…  -  św. Faustyna Kowalska (5 października) 
Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 we wsi Głogowiec. Nie skończyła nawet 
trzech klas szkoły powszechnej. W 1921r rozpoczęła pracę u zamożnych rodziny w Aleksan-
drowie. W lipcu 1924 opuściła dom rodzinny i udała się do Warszawy, by wstąpić do wybra-
nego klasztoru. Na miejscu długo szukała zgromadzenia, które mogłoby ją przyjąć. W końcu 
przełożona warszawskiego domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia - wyraziła zgodę.  
1 sierpnia 1925r Helena rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. Przez 
trzynaście lat pełniła obowiązki: kucharki, ogrodniczki i furtianki. W 1926 wyjechała do domu 
nowicjackiego w Krakowie. Przyjęła habit oraz imiona zakonne Maria Faustyna. Bogactwo 
życia wewnętrznego i niezwykłość jej doświadczeń duchowych stanowiła poważny problem 

dla jej spowiedników. Na polecenie jednego z nich, ks. Michała Sopoćki 
św. Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, 
znany potem jako Dzienniczek. Opisywała w nim przede wszystkim 
liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one między innymi namalowania 
obrazu Jezu ufam Tobie, modlitw Koronki do Miłosierdzia Bożego  
i nowenny do Miłosierdzia Bożego, ustanowienia święta Miłosierdzia 
Bożego i obietnic z nimi związanych oraz powołania do życia nowego 
zgromadzenia kontemplacyjnego mającego wypraszać miłosierdzie dla 
świata.. Faustyna chorowała na gruźlicę i częste przeziębienia. Zmarła 
5 października. Pochowano ją w Łagiewnikach. Jezu, ufam Tobie! 

Zamyśl się… 
„Miłość rzeczy małe umie 
zamieniać na rzeczy wiel-
kie...”  /św. s. Faustyna 
Kowalska/ 

Uśmiech… 
Chirurg pyta pacjenta leżącego na stole operacyjnym: - Znieczu-
lonko prywatnie czy z Funduszu Zdrowia? - No, panie doktorze, 
płacę składki... To chyba z Funduszu. Na to lekarz: - A-a-a, były 
sobie kotki dwa... 

Coś dla ducha… 
„Ścieżka” 

Pewna dziewczynka żyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim tatusiem. Jednak 
z powodu straszliwej zemsty złych ludzi została porwana. Pojawili się oni pewnego dnia, 
ubrani w długie płaszcze, na drodze prowadzącej do szkoły i uprowadzili dziecko. Gnając co 
sił na swoich czarnych koniach, gdy byli już bardzo daleko od wioski, skręcili na drogę pro-
wadzącą w stronę lasu. Był on ciemny i ciernisty, pochłaniał coraz bardziej zagubionych ludzi. 
Zależało im bardzo, aby móc ją tam zgubić. Dziewczynka płakała ze strachu. Powtarzała, 
właściwie wykrzykiwała na cały głos nauczone przez mamę modlitwy: <<Zdrowaś Maryja, ła-
ski pełna…>>. Dotarli wreszcie do miejsca, w którym las był już tak gęsty, że prawie niemoż-
liwy do przejścia. Tam właśnie porzucili dziewczynkę. Przytulona do wielkiego drzewa, zano-
siła się płaczem, nie przestawając kontynuować swoich modlitw: <<Zdrowaś Maryja, łaski 
pełna…>>. Kiedy tak płakała, nagle, niedaleko jej nóg, wyrosła wyjątkowej piękności róża,  
o płatkach tak delikatnych, jak pieszczota. Trochę dalej od niej, również w bardzo widocznym 
miejscu, pomiędzy trawą a liśćmi, rosła jeszcze jedna, a za nią jeszcze jedna i jeszcze jed-
na… Wszystkie razem tworzyły ścieżynkę, która prowadziła przez las. Dziewczynka zaczęła 
poruszać się od jednej róży do drugiej, najpierw bardzo powoli, a następnie coraz szybciej  
i szybciej. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie czekała na nią 
mama i tata. Oni również zauważyli ścieżkę wyznaczoną im przez różę i podążyli na jej po-
szukiwanie. W tej drodze pomagało im również nieustanne odmawianie <<Zdrowaś Mary-
ja>>. To właśnie one, wszystkie wypowiadane <<Zdrowaś Maryja>>, przemieniały się  
w ścieżkę róż, które znów doprowadziły ich do siebie. 
Również nasze <<Zdrowaś Maryja>> stają się jak ścieżka, która prowadzi nas przez zawiłe 
drogi tego świata. Jedynie one mogą nas pewnie doprowadzić aż do ramion naszego niebie-
skiego Ojca.                                                                                                         /Bruno Ferrero/ 

 


