
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Poniedziałek 26.11 Dzień Powszedni 
1530 + Helenę Nowak z int. córki Moniki z rodziną 
1600 + Stanisława Lacha z int. żony  
Wtorek  27.11 Dzień Powszedni 
 1530 + Helenę Nowak z int. kolegów i koleżanek z kopalni Wapienia Morawica 
1600 + Waldemara, Annę, Tadeusza Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, Edwarda, Win-
centego, Tadeusza, Stanisława, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Helenę, Stani-
sława Kasprzyków, Edwarda Suchojada z int. rodziny   
Środa  28.11 Dzień Powszedni 
1600 + Zdzisława Lacha z int. kolegów  
Czwartek 29.11 Dzień Powszedni 
1600  + Helenę Nowak z int. syna Artura z rodziną 
Piątek  30.11 św. Andrzeja Apostoła (święto) 
1530 + Helenę, Mariannę, Władysława, Henryka Nowaków, Łukasza Stachurę z int. rodzi-
ny z Jędrzejowa 
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców 
Sobota  01.12 Dzień Powszedni  
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 35-tą r. ślubu Waldemara  
i Mirosławy Godowskich z int. dzieci 
1600 + Władysława Bedlę z int. syna Mariana z rodziną 
Niedziela  02.12 
800 1) + Franciszka Szyszkę, Wincentego Szyszkę z int. córki 
     2) O opiekę Bożą w 90-tą r. ur. Janiny 
1000 Przez wstawiennictwo Św. Barbary o bł. w życiu i pracy pracowników Kopalnii Mo-
rawica II i III 
1200 1) + Mariana Szałasa (10 r. śm.) Zofię, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną 
         2) + Elżbietę Boś z domu Mai z int. uczestników pogrzebu z autokaru  
1530 + Józefa, Stefanię, Władysława Gawiorów z int. Stachurskich 
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Chryste 
króluj, 
Chryste 

zwyciężaj 
Swoją 
miłość 
odnów  
w nas! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dn 7,13-14    /    Ap 1,5-8     Ewangelia: J 18,33b-37 
„Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo 
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powie-
dział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest  
z prawdy, słucha mojego głosu.” 
Słowa błogosławionych… 
„W Królestwie niebieskim, w ‘Królestwie sprawiedliwości, miłości i pokoju’, również 
człowiek odnajdzie siebie samego w pełni. Bo człowiek jest istotą, która wywodzi się 
z głębi Boga i sam w sobie kryje taką głębię, że tylko Bóg może ją wypełnić. On, 
człowiek, jest całym swoim istnieniem obrazem Boga i Jego podobieństwem.”  

/bł. Jan Paweł II/ 
„Tak jak sroga zima przygotowuje drogę wiośnie, tak pokuta prowadzi nas do święto-
ści Boga, wypełniając nas Jego wizerunkiem i miłością.”  /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 25.11 - Dzień Kolejarza 
× 29.11 - Dzień Podchorążego 
× 01.12 - Światowy Dzień AIDS 



A w parafii… 
▪ Dziś na sumie odprawiana jest msza w intencji chóru parafialnego. Niech Święta Cecylia 
patronka śpiewu kościelnego wyprasza wszystkim jego członkom potrzebne łaski, aby wy-
śpiewali dla siebie wieczną zapłatę w niebie. Bóg zapłać za zaangażowanie. 
▪ Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w tym roku liturgicznym. Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata zamyka ten okres. Niech Pan Jezus nasz Władca i Zbawiciel prowadzi nas 
prosto przez ścieżki przyszłości. 
▪ W ubiegłą niedzielę po mszy świętej o godzinie 10 odbyło się ucałowanie relikwii bł. Karoli-
ny Kózki. W oddaniu czci tej młodej męczennicy bardzo licznie wzięli udział nasi parafianie. 
Podczas eucharystii relikwiarz bł. Karoliny znajdował się przed ołtarzem na specjalnie na te 
dzień przygotowanej przez młodzież dekoracji. 

Intencja różańcowa na grudzień: 
Ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, 
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusz-
nością i autentyczną miłością. 
Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako 
światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego 
Kościoła. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Na zakończenie audiencji ogól-
nej w środę 21 listopada br Oj-
ciec Święty zaapelował  
o wsparcie duchowe i material-
ne dla klasztorów klauzuro-
wych. Oto słowa papieskiego 
apelu w tłumaczeniu na język 
polski:   „Dzisiaj, we wspomnie-
nie liturgiczne Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Świą-
tyni obchodzony jest Światowy 
Dzień Życia Kontemplacyjnego. 
Pragnę zapewnić siostry powo-
łane przez Pana do życia kon-
templacyjnego o szczególnej 
bliskości mojej i całej wspólnoty 
kościelnej. Równocześnie po-
nawiam zachętę skierowaną do 
wszystkich chrześcijan, aby 
klasztorom klauzurowym nie 
zabrakło niezbędnego wsparcia 
duchowego i materialnego. Tak 
wiele zawdzięczamy tym oso-
bom, które poświęcają się cał-
kowicie modlitwie za Kościół  
i świat!”. 

Z życia wsi… 
Dnia 18 listopada o godzinie 15.00 w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzezinach odbyła się promocja kolejnego 
tomiku poezji Bogumiły Skóry. Nosi on tytuł „Treny. Obrazy 
bólu.” i został dedykowany zmarłej Alicji Wojtyś (matce po-
etki). Autorka w swym tomiku porusza trudny temat choro-
by, śmierci i żałoby. Na spotkanie z poezją bardzo licznie 
przybyli goście. Wśród nich był m.in. poseł Lucjan Pietrz-
czyk czy wójt gminy Morawica Marian Buras. W trakcie 
wieczoru zostały zaprezentowane również działania brze-
zińskiego stowarzyszenia mające na celu podtrzymanie 
pamięci o tych, którzy już odeszli (część dekoracji tworzyły 
np. banery „Zasłużyli na naszą pamięć…”). Po zaprezen-
towaniu wybranych wierszy poetki głos zabrały osoby, któ-
re przyczyniły się do powstania publikacji m.in. Daniela 
Kowalska (redakcja) oraz Andrzej Piskulak (recenzent). 
Nie zabrakło także występów artystycznych „Brzezinianek”, 
„Nidzianecek” oraz Cecylii Korban. Spotkanie przygotowa-
ło Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola a popro-
wadziła je prezes Marianna Węgrzyn.                           /KP/ 
Zakonnie… 
Obliczanki – ich powołaniem jest wynagradzanie Panu Bogu za grzechy własne i całego 
świata oraz kult Najświętszego Oblicza. Miłość wynagradzającą realizują przez praktykowa-
nie takich cnót, jak: umiłowanie modlitwy i skupienia, pokora, pokuta połączona z radością, 
pracowitość, ofiarność i szacunek dla każdego człowieka. Siostry pracują jako katechetki, 
pielęgniarki w szpitalach i domach opieki, sekretarki, wychowawczynie w domu dziecka  
i przedszkolu, organistki, zakrystianki, kucharki, podejmują też pracę misyjną, a także apo-
stolstwo na rzecz powołań. Szczególnym rysem duchowości sióstr jest ukrycie. Obliczanki są 
zgromadzeniem bezhabitowym. Za przykładem Dziewicy z Nazaretu, łaska wybrania i ofiara 
całego życia ma być znana tylko Bogu. Zgromadzenie założył w 1888 r. bł. Honorat Koźmiń-
ski przy współudziale m. Elizy Cejzik. Obecnie liczy ono 130 sióstr. Pełna nazwa: Zgroma-
dzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Franciszka Siedliska (25 listopada) 
Franciszka Siedliska urodziła się 12 grudnia 1842 r.  
w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, w Roszkowskiej 
Woli. Na chrzcie św. otrzymała imiona Franciszka Jó-
zefa. Franciszka żyła w dostatku i wygodzie, "w domu, 
gdzie Bóg nie był Panem" - jak sama napisała po la-
tach. Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, już w wie-
ku 8 lat pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak sprze-
ciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, 
opóźnił tę decyzję. W 1864 w Cannes złożyła prywat-
ny ślub czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się pla-
nom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej zamia-
rem było całkowite poświęcenie się Bogu. Przyrzekła 
jednak ojcu, że pozostanie z rodziną, dopóki on bę-
dzie żył. Adam Siedliski powrócił przed śmiercią do 
zaniedbanych praktyk religijnych i umarł pojednany  
z Bogiem w 1870 r. Franciszka została zakonnicą  
w tym samym roku. Najpierw była tercjarką francisz-
kańską, potem utworzyła i zorganizowała nowe zgro-

madzenie zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu - nazaretanki. W 1873 przybyła do 
Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego dzieła otrzymała błogosławieństwo. Po-
nieważ w kraju, po kasacie zakonów oficjalna działalność nie była możliwa, w 1875 roku po-
wstał w Rzymie pierwszy dom zakonny nowego zgromadzenia. Założycielka przybrała imię 
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Błogosławiona Maria zmarła 21 listopada 1902 r.  
w Rzymie. Modlitwa. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Franciszkę charyzmatem życia we-
dług wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, abyśmy za Jej przykładem 
umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich powołania. Amen 
Zamyśl się… 
„Najlepsze, co możesz uczy-
nić dla drugiego człowieka, to 
nie dzielić się z nim swoim 
bogactwem, lecz pozwolić mu 
odkryć jego własne.” 

 /Benjamin Discraeli/  

Uśmiech… 
Kolega kiedyś zatrzasnął kluczyki w stacyjce razem z dziec-
kiem w samochodzie. Żona w te pędy w taxi i dawaj na drugi 
koniec miasta po zapasowe klucze. Tymczasem dziecko - 
niemowlę ok. 1 roku zaczęło płakać. Samo, biedne zatrza-
śnięte w aucie. Cóż kolega mógł zrobić? Zaczął bujać... sa-
mochodem... 

Coś dla ducha… 
„O Sądzie Ostatecznym inaczej” 

Kiedy przyszedł czas Sądu i Król zasiadł na tronie pełnym chwały, zgromadzili się przed nim 
wszyscy ludzie żywi i umarli. Wtedy odezwał się Król do archanioła Gabriela: - Czytaj głośno 
dziesięć przykazań! Po pierwszym przykazaniu Król powiedział: - Ci, co przekroczyli to przy-
kazanie Boże, niech przejdą na lewą stronę! Niektórzy z tłumu poruszyli się i ze spuszczoną 
głową przeszli na wskazane miejsce. I tak anioł powoli czytał kolejne zdania Dekalogu, a Król 
w przerwach odsyłał kolejne partie na lewą stronę. W końcu po ostatnim przykazaniu na pla-
cu ogólnej zbiórki ostał się tylko jeden człowiek „sprawiedliwy”. Król rozejrzał się wkoło i 
szepnął do Gabriela z niemałym zdziwieniem: - Co, tylko ten jeden pozostał z przeznacze-
niem na prawą stronę? – Tak jest – odparł archanioł.  – To trochę nudno będzie po tej stronie 
– stwierdził Król i dodał: - Zawołaj wszystkich z powrotem! Gdy usłyszał te słowa „sprawiedli-
wy”, gdy dowiedział się o powszechnej amnestii, zdenerwował się piekielnie i obrzucił Króla 
pretensjami: - To niesprawiedliwe! Dlaczego wcześniej o tym nie powiedziałeś?! A Sędzia, nic 
nie odpowiedziawszy, wskazał mu tylko miejsce po lewej stronie – tam, gdzie ogień wieczny, 
przygotowany dla diabła i jego aniołów. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


