
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    22.11 Św. C22.11 Św. C22.11 Św. C22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, (wsp. obowiązkecylii, dziewicy i męczennicy, (wsp. obowiązkecylii, dziewicy i męczennicy, (wsp. obowiązkecylii, dziewicy i męczennicy, (wsp. obowiązkoooowe)we)we)we)    
1530 + Julię Król z int. koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z Kieleckiej Fabryki Pomp 

Białogon 

1600
 + Władysława Frankowicza, Stefanię i Bernarda Frankowiczów z int. Jędrochów 

Wtorek 23.11 Dzień Powszedni23.11 Dzień Powszedni23.11 Dzień Powszedni23.11 Dzień Powszedni 
700 Jana Brzozę (r. śm), + Mariannę Sołtys z int. rodziny 

1600
 + Marcina Sołtysa z int. cioci z Krakowa 

Środa 24.11 Świętych Andrzeja Dung24.11 Świętych Andrzeja Dung24.11 Świętych Andrzeja Dung24.11 Świętych Andrzeja Dung----lac, prezbitera i Towlac, prezbitera i Towlac, prezbitera i Towlac, prezbitera i Towarzyszy, męczenników arzyszy, męczenników arzyszy, męczenników arzyszy, męczenników 
(wsp. obowiązkowe(wsp. obowiązkowe(wsp. obowiązkowe(wsp. obowiązkowe))))    
1600

 + Waldemara Annę, + Tadeusza Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, Edwarda, Stani-

sławę Annę Paradowskich, Władysława Korbana + Helenę, Stanisława Kasprzyków  

z int. Korbanowej 

Czwartek    25.11 Dzień Powszedni25.11 Dzień Powszedni25.11 Dzień Powszedni25.11 Dzień Powszedni    
1600 + Stanisława Lacha (r. śm) z int. Lachowej 
Piątek 26.11 Dzień Powszedni26.11 Dzień Powszedni26.11 Dzień Powszedni26.11 Dzień Powszedni    
1600 + Stanisława Malickiego z int. zm. z rodziny Salwów 

Sobota 27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni27.10 Dzień Powszedni    
1600 ślub Nosek i Bielecki 

Niedziela 28.11 I Niedziela Adwentu28.11 I Niedziela Adwentu28.11 I Niedziela Adwentu28.11 I Niedziela Adwentu    
800 + Helenę, Wojciecha Wilków, + Mariannę, Władysława Anielę Ziopajów, Łukasza 

Ziopaja z int. Ziopajów 

1000
 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, + Mariannę Zygadło, + Agnieszkę Wi-

śniewska Eugenię Cudzik, Anielę i Jakuba Zychowiczów z int. rodziny 

1200
 + Tadeusza Szostkiewicza + Stanisława Wójcika 

1530
 + Stanisława, Andrzeja Foluszów, Leona Gruszczyńskiego, Pawła Brzozę z int. 

Gruszczyńskiej 
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Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 

21 listopada 2010 r.  
Nr 52 (104) 

Komentarz… 
Czasem Bóg daje łaskę 
wiary. W dzisiejszych cza-
sach jednak oczekuje chy-
ba od nas heroicznej wiary 
dobrego łotra. Mamy do-
strzec Chrystusa Króla 
właśnie teraz, kiedy wydaje 
się, że wcale nim nie jest. 
Spojrzeć oczami łotra, któ-
ry w pogardzonym, ukrzy-
żowanym, odartym z ziem-
skiego majestatu Chrystu-
sie ujrzał najpotężniejszego 
Króla. W innym tekście 
Ewangelii powie Chrystus: 
„Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy, powie-
dzielibyście morwie: <<Wy-
rwij się z korzeniem i prze-
sadź w morze>> - będzie 
wam posłuszna.” A więc 
nie lękajmy się wiary, która 
w dzisiejszym świecie mo-
że się tylko pozornie wy-
dawać słabą, bezsilną jako 

ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion. Ta pozornie bezsilna wiara jest wiarą heroiczną – 
początkiem cudów.                                                                               /ks. Jan Twardowski/ 

 

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   2 Sm 5,1-3  /    Kol 1,12-20  Ewangelia: Łk 23,35-43 
„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówi-
li: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bo-
żym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty 
jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powie-
szono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, kar-
cąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie 
uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu 
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zofię Szałas  

z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 21.11 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
× 21.11 - Światowy Dzień Telewizji  
× 25.11 - Światowy Dzień Pluszowego Misia 
× 25.11 - Dzień Bez Futra 



A w parafii… 
▪ Dzięki  hojności pana Józefa Dąbka właściciela Kopalni Wa-
pienia w Morawicy  w dniach 12-13.11.2010 w Kaczynie zostały 
zorganizowane warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i mło-
dzieży z naszej parafii. Nie zabrakło wspólnej zabawy i nauki. 
Umiejętności zdobyte podczas warsztatów zaprezentowano 
podczas Mszy świętej w kościele w Kaczynie. Instruktorem był 
p. Michał Kopeć dyrygent i organista kościelny. Celem warszta-
tów było ćwiczenie emisji głosu, zapoznanie z teorią muzyki 
(podstawowe wiadomości o rytmie, melodii i harmonii).         /AK/ 
▪ Redakcja Sanctusa pragnie złożyć najserdeczniejsze życze-
nia, błogosławieństwa Bożego dla chóru parafialnego w dniu wspomnienia Św. Cecylii, pa-
tronki śpiewających. Wszystkiego Najlepszego 
▪ Przypominamy, że dziś w naszym kraju odbywają się wybory samorządowe. Zachęcamy do 
wypełnienia obowiązku obywatelskiego i oddania swojego głosu. 
▪ Informujemy, że aktualne intencje mszalne są wywieszane w gablotkach przy schodach do 
kościoła.  
▪ Przypominamy, że jeśli ktoś z Państwa nie posiada któregoś numeru naszego Pisma może 
zostawić kartkę w zakrystii z numerem lub datą, a my wydrukujemy go dla państwa. 
▪ Już minęły 2 lata od kiedy ukazuje się nasze Pismo SANCTUS. 

W poszukiwaniu… 
45 lat temu podczas obrad Soboru Watykańskiego II 34 polskich biskupów podpisało list do 
biskupów niemieckich. Jego głównym przesłaniem były słowa autorstwa arcybiskupa wro-
cławskiego Bolesława Kominka: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. W tym jakże pięk-
nym choć prostym zdaniu zamyka się sens chrześcijańskiej miłości. Zostaliśmy wezwani do 
kochania, nie tylko swoich braci i sióstr, ale także nieprzyjaciół i tych, którzy nas zranili. Bar-
dzo często o tym zapominamy w codziennym życiu. Rozpamiętujemy zranienia, obrażamy 
się, a czasem na zawsze wymazujemy kogoś z naszej pamięci. Chrystus prosi o coś innego. 
Wybaczajmy, abyśmy nie sprowadzili na siebie wiecznego potępienia. W końcu sami modli-
my się codziennie: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców”.  

 /KP/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
27 listopada b. r. podczas liturgii rozpo-
czynającej Adwent – czas radosnego 
oczekiwania na narodzenie Chrystusa – 
Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie 
modlitewne czuwanie w Bazylice św. 
Piotra na Watykanie w intencji każdego 
poczynającego się ludzkiego życia. Pa-
pież wzywa cały Kościół do przyłączenia 
się do tej modlitwy. Zróbmy wszystko, co 
możliwe, aby nasze parafie, wspólnoty, 
grupy modlitewne i rodziny przyłączyły 
się do tej powszechnej modlitwy w łącz-
ności z Ojcem Świętym. Osobista modli-
twa w intencji obrony poczętego życia w 
jedności Kościoła jest naszym obowiąz-
kiem i budzi wielką nadzieję, że z Bożą 
pomocą zwycięży cywilizacja życia i mi-
łości.        /za: www.tak-dla-benedykta.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Cecylia (22 listopada) 
Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrze-
ścijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono 
ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, 
nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swe-
go męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponie-
śli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest da-
towana na okres panowania Aleksandra Sewera. Ciało 
Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 ro-
ku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Ba-
zyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na 
miejscu domu świętej. Od 1561 roku św. Cecylia stała 
się patronką muzyki w całym Kościele katolickim.  
W 1583 roku Papież Grzegorz XIII powołał Kongregację 
Muzyków Rzymskich pod jej patronatem, a rok później 
ufundował w Rzymie bractwo muzyczne, które również 
oddano pod opiekę św. Cecylii. I tak do dziś św. Cecylia 
patronuje muzyce kościelnej. Jest patronką chórzystów, 
lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-
muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na orga-
nach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale 
były bardzo wielką rzadkością. otrzymał je np. cesarz 
Neron w darze ze Wschodu. Nie wiadomo, czy Cecylia 
mogła grać na organach - prawdopodobne jest jednak, 
że grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzym-
skie kształciły się często w grze na harfie. W ikonografii 
św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze 
prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską  
w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, 
harfa, lutnia, organy, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczają-
cych jej niewinność i męczeństwo. Modlitwa: Boże, który nas rozweselasz uroczystością 
świętej Cecylii, Dziewicy i Męczenniczki Twojej, spraw miłościwie, abyśmy oddając jej cześć 
należną, za jej przykładem żyli świątobliwie. Amen. 

Zamyśl się… 
„Powiedzieć komuś całą prawdę - to czasami więcej 
niż obowiązek, to przyjemność”               /Oscar Wilde/ 
 

Coś dla ducha… 
„Oczyszczenie” 

Szczególnie pilny uczeń zażywał każdego ranka i wie-
czora kąpieli w rzece, aby obmyć się ze swych złych 
myśli i ze swych przewinień. Pewnego dnia mistrz po-
wiedział do niego: - Jeśli sądzisz, że woda rzeki może 
zmyć twoje grzechy i słabości, to zgodnie z twoim 
przekonaniem wszystkie ryby i żaby musiałyby być 
święte. Oczyszczenie ze swoich win znajdziesz tylko 
w  wodach miłującej dobroci, nad brzegami współczu-
cia. Czysta i przejrzysta jest ta woda. Zanurz się w niej 
i daj się nieść jej falom, wówczas także twoja dusza 
nie będzie zmącona i żadna rzeka nie będzie ci po-
trzebna do oczyszczenia.              /Norbert Lechleitner/ 

Uśmiech… 
Pijaczek zakręcił się przypadkiem na 
cmentarzu. Zauważył grabarza, zaję-
tego swoją pracą i postanowił go dla 
żartu przestraszyć. Podszedł do nie-
go od tylu i wrzasnął:  
- BUUUUAAA!!!  
Grabarz ani drgnął, nawet się nie 
odwrócił i kontynuował swoją pracę. 
Pijaczek zniesmaczony nieudanym 
żartem odchodzi. Kiedy wychodzi 
poza teren cmentarza, nagle dostaje 
łopatą w łeb i pada na ziemię nie-
przytomny. Pochyla się nad nim gra-
barz i grożąc palcem mówi: 
- Straszymy, biegamy, skaczemy, 
bawimy się... ale za bramę nie wy-
chooodziiiimyyyy! 

 


