
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    26.0926.0926.0926.09     R ocznica poR ocznica poR ocznica poR ocznica pośw iw iw iw ięcenia K ocenia K ocenia K ocenia K ościoła K atedralnego w  K ielcach (urocz.)cioła K atedralnego w  K ielcach (urocz.)cioła K atedralnego w  K ielcach (urocz.)cioła K atedralnego w  K ielcach (urocz.)    

1730 + Władysława Lisa i Genowefę Lis, Marię i Mariana Wicików z int. rodziny 
1800  + Magdalenę, Jana Kowalskich z int. córki 
Wtorek  27.0927.0927.0927.09     Św . W incw . W incw . W incw . W incentego a Paulo , prezbitera (w sp. obow ientego a Paulo , prezbitera (w sp. obow ientego a Paulo , prezbitera (w sp. obow ientego a Paulo , prezbitera (w sp. obow iązkow e)zkow e)zkow e)zkow e)    

 1730 + Stanisława Malickiego z int. syna Zygmunta z rodziną     
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. i opiekę w życiu oraz potrzebne łaski 
dla Krzysztofa Kubickiego z int. rodziców 
Środa  28.0928.0928.0928.09     Św . w . w . w . W acław a mW acław a mW acław a mW acław a męczennika , (w sp. obow iczennika , (w sp. obow iczennika , (w sp. obow iczennika , (w sp. obow iązkow e) zkow e) zkow e) zkow e)     

1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Agnieszki  
i Piotra  
1800 + Ryszarda Zawadzkiego, Stefanię, Antoniego, Józefa Prokopów zm. z rodziny Bą-
ków z int. rodziny  
Czwartek    29.0929.0929.0929.09     Śwwww iiiiętych A rchaniołów  M ichała, G abriela i R afała (tych A rchaniołów  M ichała, G abriela i R afała (tych A rchaniołów  M ichała, G abriela i R afała (tych A rchaniołów  M ichała, G abriela i R afała (św iw iw iw ięto) to) to) to)     

700 + Genowefę Dereń (r. śm.), Antoniego i Franciszka zm. z rodziny Dereniów  
1800 + Edwarda Nowaka (1r. śm.) 
Piątek  30.0930.0930.0930.09     Św . H ieronim a, prezbitera i doktora K ow . H ieronim a, prezbitera i doktora K ow . H ieronim a, prezbitera i doktora K ow . H ieronim a, prezbitera i doktora K ościoła, (w sp. obow icioła, (w sp. obow icioła, (w sp. obow icioła, (w sp. obow iązkow e) zkow e) zkow e) zkow e)     

1730 + Wawrzyńca Wójcika wsp. Genowefy i Franciszka Daleszaków z int. córki z rodziną 
1800 + Wacława Makowskiego i Andrzeja Czarneckiego z int. rodziny  
Sobota  01.1001.1001.1001.10     Św . Teresy od D zieciw . Teresy od D zieciw . Teresy od D zieciw . Teresy od D zieciątka Jezus, dziew icy i doktora K otka Jezus, dziew icy i doktora K otka Jezus, dziew icy i doktora K otka Jezus, dziew icy i doktora K ościoła, (w sp. cioła, (w sp. cioła, (w sp. cioła, (w sp. ob.)ob.)ob.)ob.)    

1400 Do SPJ i MB Różańcowej 18-tą r. ur. Katarzyny Kochan z int. rodziców i siostry  
1430 + Tadeusza Rejmenta z int. żony 
1500 + Jana, Mariannę Rozparów, Stanisława Rozparę z int. Brzozów 
1600 ślub Iwańska i Piróg 
1700 ślub Głogowska i Karyś   
Niedziela  02.1002.1002.1002.10     X X V II N iedziela Z w ykłaX X V II N iedziela Z w ykłaX X V II N iedziela Z w ykłaX X V II N iedziela Z w ykła         

800 + Andrzeja Ludwika z int. żony córki i wnuczki 
1000 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 10 rocznicę powstania scholii parafialnej  
1200 + Bronisławę Pędzik, Mariannę, Franciszka Zawadzkich, Zofię Woźniczko 
1600  1) Do MB Różańcowej w 1-szą r. ślubu Magdaleny Artura Kowalskich 
         2) Do MB Różańcowej o bł. w życiu i siłę dla Barbary i córki Magdaleny  
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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

XXVI 
Niedziela Zwykła 

25 września 2011 r.  
Nr 44 (148) 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ez 18,25-28 /Flp 2,1-11     
Ewangelia: Mt 21,28-32 
„Jezus powiedział do arcykapła-
nów i starszych ludu: Co myślicie? 
Pewien człowiek miał dwóch sy-
nów. Zwrócił się do pierwszego  
i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 
w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, 
panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił 
się do drugiego i to samo powie-
dział. Ten odparł: Nie chcę. Póź-
niej jednak opamiętał się i po-
szedł. Któryż z tych dwóch spełnił 
wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. 
Wtedy Jezus rzekł do nich: Za-
prawdę, powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami 
do królestwa niebieskiego. Przy-
szedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie 
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządni-
ce uwierzyli mu. Wy patrzyliście 
na to, ale nawet później nie opa-
miętaliście się, żeby mu uwierzyć” 

 
Mała – Wielka 
Święta Teresa 

Komentarz… 
„Ewangelia o właścicielu winnicy, dwóch jego synach i winogronach, które trzeba było 
zrywać, ma swoje drugie dno. Jezus mówił językiem obrazowym, ale zawsze w Jego 
słowach domyślamy się głębszych treści. Bóg nie czeka na zło, lecz na dobro, jakie 
ma się w nas objawiać i dojrzewać. Czeka długo i cierpliwie. W sercach grzeszników 
wreszcie budzi się dobroć. Zdarza się, że człowiek może zapomnieć o tym, że jest 
Bóg, dusza nie umiera, grzech niszczy. Nawet cały naród może zatracić się i zapo-
mnieć, że jest narodem chrześcijańskim. Straszne zaciemnienie umysłu. Kościół stale 
podaje „sole trzeźwiące”: rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź, Komunię 
Świętą, by oprzytomnieć i odgadnąć w sobie Bożą sprawę. Pełnić wolę Bożą oznacza 
odsłonić w sobie dobro.”                                                             /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 25.09 - Dzień Budowlańca 
× 26.09 - Ogólnopolski Dzień Aptekarza 
× 01.10 - Światowy Dzień Uśmiechu 



A w parafii… 
▪ Redakcja Pisma SANCTUS składa serdeczne życzenia ks. Proboszczowi z okazji rocznicy 
urodzin. Niech Maryja, Królowa Wszystkich Świętych obdarza łaskami. 
▪ W sobotę 1 października obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. W naszej parafii z tej okazji odbędzie się ucałowanie relikwii świętej z Lisieux. Zapra-
szamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w tej uroczystości. Święta Teresko ucz nas jak 
kroczyć drogą miłości. 
▪ Schola Parafialna im. Św. Stanisława Kostki zaprasza wszystkich kochających śpiew  
i chcących w ten sposób wielbić Pana Boga do włączenia się w swoją działalność, 

Intencja ró żańcowa na pa ździernik  
ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, 
aby wiara w Boga i miłość braci wspiera-
ły ich w cierpieniach. 
misyjna: Aby obchody Światowej Nie-
dzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym 
zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł 
misyjnych modlitwą i pomocą ekono-
miczną najbiedniejszych Kościołów. 

„Uśmiech Jana Pawła II” 
9. Rodzina Wojtyłów wywodziła się ze wsi Cza-
niec, położonej dwadzieścia kilometrów od Wa-
dowic. Karol Wojtyła przyjeżdżał tam od czasu do 
czasu, ażeby odwiedzić krewniaków. W począt-
kach lat siedemdziesiątych, gdy już był biskupem, 
zmarł mu w Czańcu ostatni kuzyn. Przyjechał na 
pogrzeb. Poprowadził krewniaka do kościoła,  
a potem na cmentarz. Tak serdecznie i pięknie 
przemawiał, że wszyscy płakali. Osiem lat prze-
szło, aż tu 16 października 1978 roku mówi radio: 
„Habemus Papam” – „Mamy Papieża”. Na tę wia-
domość cała wieś zerwała się! Rozdzwoniły się 
dzwony, ale nie wszyscy mieli radia i nie wiedzieli, 
co się wydarzyło, gdyż dzwony biły nieustannie. 
Wyglądało na jakiś ogromny pożar. Niebawem się 
wyjaśniło. Boże, co się tam wtedy działo! Ludzi-
ska biegali podnieceni od chałupy do chałupy  
i płakali z ogromnej radości. Starsza kobieta krzy-
czała głośno: „Ludzie kochani! Matko Boska! 
Przecież tu Ojciec Święty siedział, tu na tym miej-
scu!” Zaraz uradzili, że to wielka pamiątka, że 
trzeba jej strzec, a młody wikariusz nie tylko był 
tego samego zdania, ale dodał, że muszą wydać 
masę pieniędzy. Szybko ustalono listę najpo-
trzebniejszych prac, a więc trzeba wpierw przy-
mocować do krzesła wielką ramę, a w niej umie-
ścić herb papieski. W Białej złotnik to wszystko 
pozłoci. Potrzebny też będzie materiał koloru pa-
pieskiego itd. Krowę sprzedali, ale krzesło papie-
skie zrobili. Postawili jej w jednym z pokojów,  
w którym urządzili jakby sanktuarium. 

Z życia wsi… 
18 września 2011 r. w Brzezinach miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. Odwie-
dziła naszą miejscowość 36-osoobowa 
grupa mieszkańców gminy Wielopole 
Skrzyńskie leżącej w województwie pod-
karpackim. O godz. 13.00 w Zespole 
Szkół w Brzezinach grupa teatralna z 
Wielopola Skrzyńskiego zaprezentowała 
mieszkańcom wsi wspaniałe widowisko 
obrzędowe „Jaśkowe wesele”. Członko-
wie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  
i Podwola, panie z Zespołu „Brzezinianki” 
oraz sołtys i przedstawiciele OSP zadbali 
o atrakcyjne zorganizowanie dalszego 
czasu swoich gości. Mogli oni zwiedzić 
zabytkowy kościół parafialny, plac rekre-
acyjno-sportowy oraz najładniejszą po-
sesję w Brzezinach u państwa Burasów. 
Odbyła się też przejażdżka autokarowa 
po osiedlu „Echo” w Bilczy i wzdłuż za-
lewu w Morawicy, zwiedzanie Hali Spor-
towej „Bilcza” i pływalni „Koral”. 

Zakonnie… 
Córki Maryi Niepokalanej – są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym, założonym przez 
bł. Honorata Koźmińskiego w 1891 r. w celu szerzenia czci Maryi Niepokalanej przez odda-
nie się w niewolę miłości według św. Ludwika Grignion de Montfort i pracę nad podniesie-
niem poziomu życia religijnego i moralnego mieszkańców miast. Pracują wśród ludności 
miejskiej, przy czym od początku istnienia wspólnoty nie noszą stroju zakonnego, co ułatwia 
im wejście do różnych środowisk, nawet tam, gdzie oficjalna obecność Kościoła jest utrud-
niona. Obecnie zgromadzenie liczy same Polki. Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Maryi 
Niepokalanej.                                                                                                            /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Hieronim (30 września) 
Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydo-
nie. Był synem zamożnych ludzi pocho-
dzenia rzymskiego, katolików. Studiował  
w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny 
 i retoryki, m.in. Donata. Tam. Na życzenie 
rodziców udał się następnie do Trewiru, 
ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie miał 
rozpocząć karierę urzędniczą. W tym cza-
sie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Tak-
że i sam Hieronim został w Akwilei mni-
chem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by 
w Jerozolimie pracować naukowo i poddać 
się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję 
Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale 
wyczerpany trudami podróży zatrzymał się 
w Antiochii. W 377 r. w Antiochii Hieronim 
przyjął święcenia kapłańskie, jednak za cel 
swojego życia postawił sobie pracę nau-
kową. Na dłuższy czas zatrzymał się  
w Konstantynopolu. Miasto urzekło go 
swoją historią, bogactwem zabytków, za-
sobnością w książki. Właśnie wtedy pa-
triarchą Konstantynopola był św. Grzegorz 
z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego 

kazań. W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego 
zaczął pracować nad poprawianiem starego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W la-
tach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie 
skupił wokoło siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Udał się następnie do Palestyny  
i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci. Modlitwa:  Boże, któryś Ko-
ściół Twój święty dla wykładu Pisma świętego w Wyznawcy Hieronimie wielkim mistrzem ob-
darzyć raczył, spraw, prosimy, abyśmy wsparci jego zasługami, to, czego on słowem i czy-
nem nauczał, za pomocą Twoją spełniać potrafili. Amen 

Zamyśl się… 
„Nie jest rzeczą szlachetną słowami głosić pokój, a burzyć go czy-
nem, do czego innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę 
słowami, a w rzeczywistości żądać niewolniczej uległości”  
                                                                                       /Św. Hieronim/                    

Uśmiech… 
- Co robisz?  - Nic. - 
Niezłe zajęcie.  - Nie-
złe... ale jaka konku-
rencja. 

Coś dla ducha… 
„Zm ęczenie” 

Poniedziałkowy ranek w pociągu. Ludzie siedzą w przedziałach, w półśnie zbliżają się ku 
swojej pracy. Wyglądają na bardzo zmęczonych. Dlaczego są tak zmęczeni i to już od same-
go rana? Słońce dopiero wschodzi i wcale nie jest zmęczone. Ptaki latają i trzepoczą wśród 
krzewów. Ptaki też nie są zmęczone. Na peronie śmieje się dwoje dzieci. One też nie wyglą-
dają na zmęczone. Tylko dorośli są zmęczeni i ospale podążają ku swoim obowiązkom. Sen 
jest jak kochanek, który został odepchnięty; nie został przyjęty, gdy wieczorem zapukał. Te-
raz prześladuje on ludzi od samego rana. Kochani! Jeżeli nie użyczycie mu tych paru jego 
godzin, może się zdarzyć, że w końcu on w ogóle się więcej nie pojawi. Będziecie go przywo-
ływali, lecz on się nie zjawi. Wówczas zaczniecie kupować tabletki na zaśnięcie, które on 
wam dawał za darmo.                                                                                          /Phil Bosmans/ 

 


