
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 Poniedziałek 22.10 Dzień Powszedni 
1600 + Stefanię Zychowicz 
1630 + Stanisława Skarbka, Stefana, Katarzynę zm. z rodziny Skarbków z int. Zegadłowej 
1700 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Franciszkę, Michała 
Wawrzyckich z int. Wawrzyckiej  
Wtorek  23.10 Dzień Powszedni 
 1630 + Krystynę Krąż, Józefa Wieczorka, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, 
Krzysztofa Krąż z int. rodziny  
1700 + Adama Frankowicza z int. rodziców 
Środa  24.10 Dzień Powszedni 
1630 + Mariannę Stachura, z int. córki z rodziną  
1700 + Józefa Zychowicza, Aniela, Jakuba Zychowicz, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, 
Andrzeja, Tadeusza Wiejasów z int. rodziny   
Czwartek 25.10 Dzień Powszedni 
1700  + Katarzynę, Józefa Wieczorków, zm. z rodziny Woźniaków, Mariana Piotrowskie-
go, Józefa Pabjana, Jerzego Dziergwę z int. Piotrowskiej 
Piątek  26.10 Dzień Powszedni 
1630 + Kazimierza Bałę, Józefa, Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego z int. rodz. 
1700 + Józefa, Jana, Katarzynę, Jana Plewów z int. rodziny 
Sobota  27.10 Dzięń powszedni  
1600 + Jerzego Grudnia z int. żony z dziećmi 
1630 + Kazimierza Mazura (7 r. śm.) z int. córki Jolanty z rodziną 
1700 Do MBR dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Ryszarda i Ge-
nowefy Bigaj z int. dzieci 
Niedziela  28.10 XXX Niedziela Zwykła  
800 + Celinę Więcek z int. Więcka z dziećmi 
1000 + Do MBR dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Genowefy  
i Ryszarda Zawadzkich z int. rodziny  
1200 1) Do MBR dzięk. z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Diany Dziewięckiej 
   2) Do MBR dzięk. z prośbą o dalsze bł. Marii i Władysława Domagałów w 50-tą r. ślubu  
1600 + Mariana Szewczyka, Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich 
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Musicie być mocni  
tą mocą,  

którą daje wiara!  
Musicie być mocni  

mocą wiary! 
Musicie być wierni! 

 

Słowa błogosławionych… 
„Kościół pragnie głosić Jezusa Chrystusa, Syna 
Maryi, idąc drogą wytyczoną przez Niego sa-
mego; drogą służby, ubóstwa, uniżenia, krzyża. 
(…) Słowo Chrystusa wyznacza bardzo wyraźną 
granicę między duchem panowania a duchem 
służby. Dla ucznia Chrystusa być pierwszym 
znaczy być ‘sługą wszystkich’.” 

/bł. Jan Paweł II/ 
„Czyż nie powinniśmy raczej oddać się całkowi-
cie Bogu, aby w zamian posiąść Boga? Ja je-
stem dla Boga, a Bóg dla mnie. Żyję dla Boga  
i oddaję Mu się cały, a Bóg żyje we mnie”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Iz 53,10-11     /      Hbr 4,14-16     Ewangelia:      Mk 10,35-45 
„Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, że-
byś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? 
Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej 
Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Może-
my. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja 
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej 
stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 
dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przy-
wołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uci-
skają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierw-
szym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stefanię Zy-
chowicz, Stanisława Praszkiewicza i Katarzynę Kruk z Brzezin, którzy odeszli do 
domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

 

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



A w parafii… 
▪ Dnia 13 października 2012 roku w katedrze kieleckiej odbyła się diecezjalna inauguracja 
Roku Wiary. Mszę Świętą koncelebrowali kieleccy biskupi oraz księża z całej diecezji. Po 
Eucharystii delegacje wszystkich parafii otrzymywały z rąk biskupów Pismo Święte i Kom-
pendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Parafię Brzeziny reprezentował ks. Dariusz Mi-
ler, Justyna Machulska oraz Damian Zegadło. Otrzymana Biblia została umieszczona na pul-
picie w prezbiterium, a obok zawisł baner przypominający o obchodzonym Roku Wiary. Wie-
rzę w Boga w Trójcy Jedynego. 
▪ W ubiegłą niedzielę w całej Polsce w ramach Dni Papieskiego odbyła się zbiórka funduszy 
na stypendia dla zdolnej młodzieży. Ministranci w naszej parafii uzbierali 500 zł, oprócz nich 
do akcji bardzo aktywnie włączyli się także uczniowie ze szkoły w Kowali. 
▪ Zachęcamy wszystkich parafian do zaangażowania się w porządkowanie cmentarza. Po-
starajmy się, aby godnie przygotować naszą brzezińską nekropolię na nadchodzący czas 
świąt. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Wzrastaniu w wierze i umiłowaniu Chrystusa ma służyć roz-
poczęty przez Benedykta XVI nowy cykl katechez, które bę-
dą wygłaszane podczas środowych audiencji ogólnych. Bę-
dą one nawiązywać do rozpoczętego przed tygodniem Roku 
Wiary. Jak podkreślił papież, chodzi o to, aby katolicy nau-
czyli się żyć Ewangelią na co dzień. Na placu św. Piotra 
zgromadziło się według Prefektury Domu Papieskiego około 
20 tys. wiernych. Benedykt XVI podkreślił, że w dostrzega-
nym obecnie zamęcie kulturowym wiara chrześcijańska, 
działająca przez miłość i mocna w nadziei, nie ogranicza, 
lecz humanizuje życie, czyni je wręcz w pełni ludzkim. Na-
tomiast tam, gdzie jest panowanie, posiadanie, wyzysk, ko-
mercjalizacja drugiego ze względu na swój egoizm, gdzie 
jest arogancja „ja” zamkniętego w sobie, człowiek doznaje 
zubożenia, degradacji, zniekształcenia. Wiara jest przyję-
ciem objawienia Boga, pozwalającego nam poznać, kim On 
jest, jak działa, jakie są Jego plany względem nas. Kościół 
niesie nową niezawodną nadzieję: Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Zbawiciela świata, 
który siedzi po prawicy Boga i jest sędzią żywych i umarłych. 
To kerygma, zasadnicze i przełomowe głoszenie wiary. Jed-
nakże od samego początku jawił się problem „reguły wiary”, 
czyli wierności wiernych względem prawdy Ewangelii, w któ-
rej trzeba mocno trwać, zbawczej prawdy o Bogu i o czło-
wieku, której należy strzec i przekazywać. Tą podstawową 
formułę wiary znajdujemy w wyznaniu wiary, Credo. „Także i 
dziś trzeba, aby Credo było lepiej znane, zrozumiane i 
przemodlone” - stwierdził Ojciec Święty   /za: ekai.pl/ 

Ekstra… 
× 22.10 - Światowy Dzień 
Osób Jąkających 
× 24.10 - Światowy Dzień In-
formacji na temat Rozwoju 
× 25.10 - Dzień Kundelka 
W poszukiwaniu… 
 

22 października przypada li-
turgiczne wspomnienie bł. Ja-
na Pawła II. Tego właśnie 
dnia w 1978 roku odbyła się 
inauguracja pontyfikatu Pa-
pieża Polaka, który to odmie-
nił losy świata. Od śmierci Oj-
ca Świętego upłynęło już 7 lat. 
Rośnie już nowe pokolenie, 
które go nigdy nie poznało. 
Naszym wspólnym zadaniem 
jest zachowanie pamięci  
o Nim i przypominanie Jego 
nauczania. Niech Jan Paweł II 
tak samo jak za życia i teraz 
będzie drogowskazem wiary 
dla wielu. Przez Jego wsta-
wiennictwo możemy zanosić 
modlitwy do Boga. Pamiętaj-
my, że jest on także patronem 
naszej parafii.                   /KP/ 

Zakonnie… 
Nazaretanki - ich głównym celem jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród wszystkich 
ludzi, a zwłaszcza w rodzinach. Powołanie to realizują m.in. poprzez pracę w kuriach i para-
fiach, prowadzenie domów samotnej matki i pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-
leczniczych oraz przedszkoli i szkół. Zgromadzenie założyła w 1875 r. w Rzymie Polka bł. 
Franciszka Siedliska, w Polsce zgromadzenie istnieje od 1881 r. Oprócz założycielki polskimi 
błogosławionymi nazaretankami jest 11 sióstr męczenniczek z Nowogródka. Pełna nazwa: 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (CSFN).                             /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Urszula (21 październik) 
Najdawniejszy żywot św. Urszuli pochodzi z roku 975. 
Według niego była ona córką króla Bretanii. Jako chrze-
ścijanka postanowiła służyć Panu Bogu w dozgonnym 
dziewictwie. Kiedy chcieli wydać ją za króla Eteriusza, 
Urszula odrzuciła ofertę. Na tym tle doszło do wojny. 
Święta wsiadła ze swoimi 11 towarzyszkami w liczbie 11 
000, także dziewicami, na statki, by uciec z rąk napastni-
ków. Kiedy jednak dziewice przybyły do ujścia Renu, tam 
napotkały Hunnów. Za to, że Urszula odmówiła także kró-
lowi Hunnów ręki, wszystkie zostały zamordowane. Kiedy 
Hunnowie zostali zmuszeni, by opuścić tamte strony, cia-
ła świętych dziewic pochowano ze czcią w Kolonii. Le-
genda ta została osnuta na tle męczeństwa św. Urszuli, 
jakie poniosła ze swoimi towarzyszkami, ze św. Kordulą 
na czele, na początku wieku IV, za panowania cesarza 
Maksencjusza (306-312). Ku ich czci wystawiono jeszcze 
w tym samym wieku kościół, który na przełomie wieku IV  
i V powiększył Klemencjusz. Nie mogła więc zginąć z ręki 
Hunnów, którzy najechali te okolice dopiero w roku 451. 
Nie było też jej towarzyszek 11 tysięcy, ale 11. W roku 
1945, kiedy rozpoczynano prace nad restauracją kościoła 
św. Urszuli, zburzonego w czasie II wojny światowej, od-
naleziono fundamenty kościoła z IV wieku i powiększone-
go przez Klemencjusza na przełomie wieku IV i V. Wcześniej odkryto także kamienną tablicę  
i wmurowano ją w mur kościoła św. Urszuli. Jan Chrzciciel Rossi (+ 1890) odczytał na niej 
napis: Przynaglony niebiańskimi widzeniami i chwałą męczeństwa szlachetnych dziewic, od-
budował tę bazylikę od fundamentów na swój koszt i w swojej posiadłości, by dopełnić złożo-
ny ślub (Klemencjusz). Ten sam archeolog stwierdził, że płyta pochodzi z wieku IV/V, a więc 
z czasów Klemencjusza. Modlitwa. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia 
świętych Męczennic: Urszuli z Towarzyszkami, które zostawiły nam świetlany przykład czy-
stości i męstwa, niech ich zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Amen. 
Zamyśl się… 
„ Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, 
okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzu-
cony został przez margines życia wskutek wyzysku, 
nędzy, choroby.”  /Matka Teresa z Kalkuty/ 

Uśmiech… 
Profesor mówi do studenta na egzami-
nie:             - Leje pan wodę. 
- Co zrobić, panie profesorze, skoro 
temat jak rzeka... 

Coś dla ducha… 
„O pewnym życzeniu” 

Działo się to w czasie ostatniej wojny światowej. Pewien ober-
sturmführer umieścił swoją, oczekującą porodu, żonę w jakiejś re-
nomowanej prywatnej klinice. Kiedy oglądał przeznaczony dla niej 
pokój, zauważył wiszący nad łóżkiem krzyż. – Proszę to zdjąć – za-
komenderował. – Nie chcę, aby mój syn zaraz po urodzeniu oglądał 
tego Żyda! Zatrwożona siostra odrzekła wymijająco, że przekaże to 
życzenie siostrze przełożonej. Esesman, powtórzywszy swoje pole-
cenie, odszedł. Następnego ranka usłyszał w telefonie głos przeło-
żonej: - Gratuluję panu syna, pańska małżonka czuje się dobrze, 
również dziecko jest zdrowe i silne. Tylko, że spełniło się pana ży-
czenie…dziecko urodziło się ślepe!            /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


