
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    25.10 Dzień Powszedni25.10 Dzień Powszedni25.10 Dzień Powszedni25.10 Dzień Powszedni    
1530 Do MB różańcowej w 18-tą r. urodzin Ilony Baran dziękczynna z prośbą o dalsze bł. 

w dorosłym życiu z int. rodziców i sióstr 

1600
 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Andrzeja Mariannę, Tadeusza, Pawła 

Teresę Wiejasów z int. Zychowiczowej  

Wtorek 26.10 Dzień Powszedni26.10 Dzień Powszedni26.10 Dzień Powszedni26.10 Dzień Powszedni    
1530 + Zofię Malicką (14 r. śm) z int. Krzysztofa Malickiego z rodziną 

1600
 + Piotra Malickiego, + Kazimierę Malicką z int. Malickiej 

Środa 27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni    
700  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z int. żony i dzieci z rodzinami 

1600
 Do MB różańcowej o opiekę i wyproszenie łask dla rodziny 

Czwartek    28.10 Świętych Szymona i Judy Tadeusza (święto)28.10 Świętych Szymona i Judy Tadeusza (święto)28.10 Świętych Szymona i Judy Tadeusza (święto)28.10 Świętych Szymona i Judy Tadeusza (święto)    
1530

 + Krzysztofa Machulskiego, + Jana Machulskiego z int. chrześnika Rafała Machul-

skiego 

1600
 + Tadeusza Januszka z int. córki z rodziną 

Piątek 29.10 Dzień Powszedni29.10 Dzień Powszedni29.10 Dzień Powszedni29.10 Dzień Powszedni    
1530

 + Zdzisława Metrykę (r. śm) z int. żony z dziećmi  

1600
 + Tadeusza Wiejasa z int. Wiejasowej 

Sobota 30.10 Dzień Powszedni30.10 Dzień Powszedni30.10 Dzień Powszedni30.10 Dzień Powszedni    
1530 + Mariana Szewczyka (15 r. śm), Mariannę, Tadeusza Bogdana Kowalskich  

1600
 zm. z rodziny Zawadzkich, zm. z rodziny Góreckich, zm. z rodziny Chołujów  

Niedziela 31.10 XXXI Niedziela Zwykła31.10 XXXI Niedziela Zwykła31.10 XXXI Niedziela Zwykła31.10 XXXI Niedziela Zwykła    
800

 + Józefa, Franciszka Michała Wawrzyckich, + Katarzynę Władysława Kasperków 

1000
 + Kazimierza Mazura (5 r. śm) z int. córki Jolanty z rodziną 

1200
 + Annę Litwin, Stefana, Teresę, Mariana Floriana Litwinów, Stefanię Łataś, Zofię 

Wojtysia Stanisława Folusza, Mariannę Więcławską z int. rodziny 

1530
 + Józefa, Antoninę Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa Krąż z int. rodziny 
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Komentarz… 
Faryzeusz nie był ob-
łudnikiem. Mówił 
prawdę. Pościł dwa ra-
zy w tygodniu, dawał 
dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywał, 
nawet modlił się  
w przepisowej posta-
wie stojącej, bo taka 
postawa obowiązywała 
Żydów w czasie modli-
twy. Czynił wszystko 
zgodnie z przepisami  
i nie został usprawie-
dliwiony. Jakie to 
okropne chwalić sa-
mego siebie przed Bo-
giem i uważać siebie 
za lepszego od innych. 
Celnik znalazł łaskę  
u Boga, chociaż nie 
pościł, nie płacił dzie-
sięciny, stał z daleka… 
Można być grzeszni-
kiem, chociaż się wy-
pełnia przepisy i moż-
na być świętym, cho-
ciaż się żyje na bakier 
z przepisami.  
/ks. Jan Twardowski/    

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 35,12-14.16-18/   2 Tm 4,6-9.16-18     Ewangelia:   Łk 18,9-14 
„Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, 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, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w ty-
godniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: 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.” 
 
 

 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Janinę Tkacz  

z Podwola i Stanisławę Mrola z Nidy, które odeszły do domu Ojca. Niech odpo-

czywają w pokoju † 

Ekstra… 
× 25 października –  Dzień Kundelka 
× 30 października – Narodowy Dzień Spódnicy 



A w parafii… 
▪ "Dzielmy się MIŁOŚCIĄ"- to hasło przyświecało X Dniowi Papieskiemu. Jak corocznie została 
przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz osób młodych pragnących się uczyć. Dziękujemy 
Wszystkim, którzy w to Dzieło się włączyli. Szczególne podziękowania kierujemy do tych którzy 
kwestowali: scholi, ministrantom i harcerzom z Kowalii wraz ze swoją opiekunką Panią Marze-
ną Pabian. W sumie udało się zebrać 790 zł. 
▪ W zeszłą niedzielę w naszej parafii odbył się dzień seminaryjny Przybył do nas kleryk z WSD 
w Kielcach Karol Stawowczyk (5 rok) pochodzący z parafii Włoszczowa. W swoim kazaniu 
przypomniał nam o tym jak ważna jest modlitwa w naszym życiu, można było również zakupić 
pismo „Obecni” i płytę z muzyką w wykonaniu alumnów WSD.  
▪ W dniach 30 października – 1 listopada 2010 roku odbędzie się II Kwesta na rzecz odnowy 
cmentarza w Brzezinach. W ramach akcji odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek, sprzedaż 
zniczy-cegiełek, drugiego numeru biuletynu „Brzezina” i książek oraz mini wystawa. W trakcie 
kwesty będzie także rozdawane wydanie specjalne Pisma SANCTUS. Organizatorami akcji są 
Schola Parafialna im. Św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. 
Do akcji włączyły się także Drużyny Harcerskie ze szkół w Brzezinach, Kowali, Morawicy i Bil-
czy, Władze samorządowe Gminy Morawica, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowe „TAP”, oraz Pismo Sanctus. Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na reno-
wację zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu. Przypominamy, że dzięki zeszłorocznej 
kweście udało się odnowić 8 nagrobków. Mamy nadzieję, że w tym roku akcja będzie równie 
owocna.  
▪ Przypominamy o porządkach na cmentarzu przed 1 listopada 

100 N100 N100 N100 NUUUUMERMERMERMER 

Oddajemy w Państwa ręce jubileuszowy numer naszego Pisma. 
Już prawie 2 lata SANCTUS gości w  każdą niedzielę w Wa-
szych domach.  
Założeniem Pisma było zachowywanie w pamięci wszystkich 
wydarzeń z życia parafii Brzeziny, informowanie na bieżąco  
o wszystkich ciekawostkach z najbliższej okolicy, a także przy-
bliżanie tematów związanych z naszą wiarą. Przez realizowanie 
tych celów staramy się robić coś dobrego dla innych. Choć nie 
jesteśmy profesjonalistami, w przygotowanie każdego numeru 
wkładamy dużo swojego czasu i serca. Efekt naszej pracy mogą 

Państwo ocenić każdego tygodnia.  
Od początku istnienia Pisma wiele się zmieniło. Dzięki ks. Wiesławowi Kaczorowi, ks. Rafałowi 
Nowińskiemu i Kamilowi Pawluskowi mamy własne ksero. Staramy się wspomagać finansowo 
różne przedsięwzięcia: Konkurs na dekorację świąteczną domu w Parafii Brzeziny, Konkurs 
wiedzy o Janie Pawle II w ZS w Brzezinach, Kwestę na rzecz odnowy cmentarza w Brzezi-
nach, wypoczynek letni młodzieży z parafii, odnowę lichtarzy z kościoła, prace konserwatorskie 
przy kaplicy w  Nidzie, czy wiele innych.  
W tworzenie Pisma SANCTUS jest zaangażowane coraz więcej osób. Krzysztof Kubicki (Re-
daktor Naczelny), Damian Zegadło (Honorowy Redaktor Naczelny), Mateusz Łabęcki (Z-ca 
Redaktora), Tomasz Korban, Justyna Machulska (Skarbnik), Agata Kasperek, Karolina Ma-
chulska, Ilona Machulska, Ewelina Baranowska i ks. Rafał Nowiński (Opieka Duchowa). Nie 
sposób zapomnieć o wszystkich ministrantach, którzy każdej niedzieli rozprowadzają nasze Pi-
smo wśród Czytelników. Bogu niech będą dzięki.    
Wierzymy, że Pismo SANCTUS na stałe zagościło już w naszej parafii. Każdej niedzieli udaje 
się nam sprzedać około 200 numerów. Dziękujemy Państwu, za zainteresowanie i wsparcie fi-
nansowe. Pragniemy działać dalej na chwałę Trójcy Świętej przez Królową Wszystkich Świę-
tych.                                                                                                                                         /KP/ 

Boży człowiek…  -  św. Szymon Apostoł (28 października) 
 Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym 
gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba naj-
mniej znanym spośród nich. Ewangelie wspomi-
nają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają 
mu przydomek Kananejczyk. Dlatego niektórzy 
Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on  
z Kany Galilejskiej i był młodym panem, na które-
go weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. 
Współczesna egzegeza dopatruje się jednak  
w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", 
gdyż tak je również można tłumaczyć. Specjalne 
podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był 
gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał 
się wśród nich prawością i surowością w zacho-
wywaniu prawa mojżeszowego i zwyczaju narodu. 
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech 
katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok 
św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" Chrystu-
sa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców. Są 
jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apo-
stoł nie był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie 
inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który po-
niósł śmierć męczeńską za panowania cesarza 
Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy 
go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby 
miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czer-
wonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie i poza Pa-

lestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Modlitwa: Boże, któryś nas przez świętych apostołów 
Twoich Szymona i Judę do wyznania Imienia Twojego przywieść raczył, daj nam, w cnotach 
chrześcijańskich postęp czyniąc, godną cześć im oddawać. Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Idziemy Bo Boga nie dro-
gą, lecz miłością.”  

/Św. Augustyn/ 

Uśmiech… 
Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po święceniu 
domu mówi do małej dziewczynki: - A umiesz się żegnać, moje 
dziecko? - Umiem. Do widzenia. 

Jubileusz parafii Bilcza 
W piątek, 22 października minęło dokładnie 15 lat odkąd została erygowana parafia p.w. Św. 
Kazimierza w Bilczy. Z tej okazji w niedzielę, 24 października o godz. 12.00 zostanie odprawio-
na pierwsza Msza św. w budującym się kościele. Eucharystii będzie przewodniczył Jego Eksce-
lencja Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. Z okazji 15-lecia para-
fii został wydany kalendarz, który będzie cegiełką na budowę kościoła.  

 Coś dla ducha… 
„Pisemna komunikacja” 

Każde słowo druga strona brała za obwinianie, a każde usprawiedliwienie rozumiała jako za-
rzut. Jakiekolwiek porozumienie między małżonkami wydawało się niemożliwe. Dlatego też nie 
rozmawiali już ze sobą i ograniczyli kontakty do komunikowania się na piśmie. „Obudź mnie  
o siódmej!”  napisał mąż na kartce i położył ją przed żoną. Gdy się obudził, było wpół do dzie-
wiątej. Przerażony wyskoczył z łóżka. W tym momencie przeciąg zdmuchnął z nocnego stolika 
w jego stronę kartkę z napisem „Siódma godzina, wstawaj, już czas”.          /Norbert Lechleitner/ 

 


