
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.11 Dzień Powszedni 
1530 + Mieczysława, Rabieja, Jakuba, Magdalenę Rabiejów, Jana, Annę, Mariannę, Stani-
sława Kulczykowskich, Stefanię Węgrzyn z int. Rabiejowej  
1600  + Anielę, Józefa, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra Rejmentów zm.  
z rodziny Rejmentów, Józefa, Bolesława Dębskich, Jana, Mariannę Kowalskich, Mariana 
Kozłowskiego, Stanisława Piersiałę z int. Rejmentowej 
Wtorek  06.11 Dzień Powszedni 
 1530 + Zofię Szałas (2 r. śm.) z int. męża z dziećmi 
1600 + Pawła, Anielę, Józefa Zawadzkich, Józefę, Bolesława, Mieczysława Ramiączków  
Środa  07.11 Dzień Powszedni 
1530 + Sławomira Grzegorczyka z int. żony z dziećmi 
1600 + Stanisława Folusza z int. żony z dziecmi   
Czwartek 08.11 Dzień Powszedni 
1600 + Franciszkę, Aleksandra Kruków, Stefanię Kasperek z int. Kołków 
Piątek  09.11 Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto) 
1530 + Władysława Sieczkowskiego, Mariannę, Szczepana, Gidlów, Ewę, Stanisława 
Sieczkowskich z int. Sieczkowskiej 
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich z int. Znojowej 
Sobota  10.11 Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1300 Do SPJ i MB w 50-tą r. ur. Małgorzaty z prośbą o zdrowie i bł. w życiu 
1330 + Stefana Salamona, Annę, Tadeusza, Stanisława, Adama, Henryka Salamonów zm.  
z rodziny Węgrzynów, Gabrysiów, Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
1400 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 60-tą r. ślubu Piotra i Ge-
nowefy Pietszczyków z int. dzieci  
1500 ślub Przepióra Edward i Górcza Agnieszka  
Niedziela  11.11 XXII Niedziela Zwykła  
800 1) + Edwarda Kruka (22 r. śm.) z int. żony z dziećmi 
      2) Do SPJ o opiekę i zdrowie dla pewnej osoby z int. Kowalskiej  
1000 + Wandę Kaczor, Stanisława Kaczora z int. Kowalskiej 
1200 + Stanisława Kija z int. rodziny 
1530 + Mariannę Błaszczyk, Józefa, Janinę Błaszczyków, Anielę Pasek z int. Jędrochów 
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SANCTUS  

 

XXXI  
Niedziela Zwykła 

4 Listopada 2012 r. 
Nr 50 (206) 

II w życiu i w śmierci  
należymy do Pana 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Pwt 6,2-6      
                     Hbr 7,23-28     
Ewangelia:   Mk 12,28b-34 
„Jeden z uczonych w Piśmie 
zbliżył się do Jezusa i zapytał 
Go: Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań? Jezus 
odpowiedział: Pierwsze jest: 
Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, 
Pan jest jeden. Będziesz miło-
wał Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją du-
szą, całym swoim umysłem i ca-
łą swoją mocą. Drugie jest to: 
Będziesz miłował swego bliź-
niego jak siebie samego. Nie 
ma innego przykazania więk-
szego od tych. Rzekł Mu uczo-
ny w Piśmie: Bardzo dobrze, 
Nauczycielu, słusznieś powie-
dział, bo Jeden jest i nie ma in-
nego prócz Niego. Miłować Go 
całym sercem, całym umysłem i 
całą mocą i miłować bliźniego 
jak siebie samego daleko więcej 
znaczy niż wszystkie całopale-
nia i ofiary. Jezus widząc, że 
rozumnie odpowiedział, rzekł do 
niego: Niedaleko jesteś od kró-
lestwa Bożego. I nikt już nie 
odważył się więcej Go pytać.” 

Słowa błogosławionych… 
„Są dwa przykazania miłości – jak stwierdza wyraźnie Nauczyciel w swojej odpowie-
dzi – ale miłość jest tylko jedna. Jedna i ta sama obejmuje Boga i bliźniego. Boga: 
ponad wszystko, bo On jest ponad wszystkim. Bliźniego: miarą człowieka, a więc: 
„jak siebie samego”. Te „dwie miłości” są tak ściśle złączone ze sobą, że jedna nie 
może istnieć bez drugiej.”                                                                  /bł. Jan Paweł II/ 
„Starajcie się pogłębiać miłość do Mszy Świętej i Męki Chrystusa poprzez akcepto-
wanie z radością wszystkich drobnych ofiar, jakie ponosicie codziennie.”  

 /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp Helenę Nowak 
z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

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



A w parafii… 
▪ 31 października w brzezińskiej parafii przeżywaliśmy kolejny raz „Świętych obcowanie”. To 
wyjątkowe czuwanie zorganizowane przez Scholę Parafialną wpisało się w obchody Roku 
Wiary. Przed Najświętszym Sakramentem stanęły relikwie 17 świętych i błogosławionych. 
Byli bardziej znani jak bł. Jan Paweł II i mniej znani jak bł. Franciszka Siedliska. Dekoracja, 
pieśni o świętych, litania, wspólne wyznanie wiary pozwoliły poczuć klimat nieba. Najważniej-
sze jednak, że to czuwanie dało możliwość spotkania różnych osób. Na koniec wszyscy zo-
stali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem. Przy wyjściu każda osoba zabrała ze so-
bą „Coś słodkiego od świętego” Wierzę w świętych obcowanie. Amen 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Benedykt XVI ogłosił 21.10.2012 świętymi 
siedmioro błogosławionych. W gronie tym jest 
dwóch księży, dwie siostry zakonne i troje 
świeckich. Wszyscy oni żyli w XVII oraz XIX i 
XX wieku. Była to pierwsza i jedyna w tym ro-
ku kanonizacja. Po raz pierwszy również do 
grona świętych została włączona osoba, bea-
tyfikowana także za obecnego papieża. Są 
nimi: 1. Jakub (Jacques) Berthieu (26 XI 1838-
8 VI 1896) – Francuz, kapłan-jezuita, męczen-
nik na Madagaskarze;  2. Piotr (Pedro) Ca-
lungsod (ok. 1654-2 IV 1672) – Filipińczyk, ka-
techista świecki, męczennik; 3. Jan Chrzciciel 
(Giovanni Battista) Piamarta (26 XI 1841-25 IV 
1913) – Włoch, kapłan, założyciel Pobożnego 
Stowarzyszenia Kapłanów i Świeckich oraz 
Zgromadzenia Ubogich Służebnic Świętej Ro-
dziny z Nazaretu; 4. Maria z Góry Karmel 
(María del Carmen; po katalońsku María Car-
me) Sallés i Barangueras (9 IV 1848-25 VII 
1911) – Hiszpanka, zakonnica, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanego Po-
częcia Misjonarek Oświaty;  5. Marianna (Bar-
bara) Cope (23 I 1838-9 VIII 1918) – Amery-
kanka niemieckiego pochodzenia, tercjarka 
franciszkańska, działała wśród trędowatych na 
Hawajach;  6. Katarzyna (Kateri; po francusku 
Catherine) Tekakwitha (ok. 1656-17 IV 1680) 
– Indianka z Kanady, świecka, dziewica.; 7. 
Anna Schäffer (18 II 1882-5 X 1925) – Niem-
ka, świecka, stygmatyczka i mistyczka 

Żeby Polska była Polską 
7 października 1918 roku Rada Regencyjna 
ogłosiła niepodległość Polski. Oficjalne świę-
to ustanowiono na 11 listopada w tym też 
dniu 1918 roku Rada Regencyjna przekaza-
ła władzę  wojskową Józefowi Piłsudskiemu. 
Marzenia kilku pokoleń Polaków stały się 
faktem. Nasi przodkowie, mimo tego długie-
go czasu 123 lat przeżytych pod okupacją 
dali radę przechować kulturę, nauczyć swoje 
dzieci i wnuki czym jest Polska. Ludzie, któ-
rzy byli naocznymi świadkami odzyskania 
niepodległości tak naprawdę nigdy nie żyli w 
państwie Polska, nie pamiętali czym jest 
niezależny rząd polski. Z powodzeniem mo-
gli nauczyć się języków zaborców, żyć w 
pełnej harmonii z ich kulturą. Być może dziś 
ich dzieciom żyło by się lepiej, w bogatszych 
krajach, a Polska była by zapisana w historii 
jako kraj Słowian który w przeszłości bywał 
ubogi ale również był czas gdy był prawdzi-
wą potęgą aż w końcu upadł. Ale tak się nie 
stało, jesteśmy krajem terytorialnie dużym 
jak na Europę. W naszych rękach jest jej 
przyszłość, razem możemy budować lepsze 
społeczeństwo, bogate społeczeństwo. Wie-
ki naszej historii pokazują, że można. Nie 
ważne jakich mamy decydentów to od nas 
zwykłych ludzi zależy jaki to będzie kraj. 
Dlatego z szacunku do Ojczyzny i naszych 
przodków 11 listopada wywieśmy flagę Pol-
ski.                                                           /KK/  

Zakonnie… 
Norbertanki – ich powołaniem jest kult Jezusa w Eucharystii, miłość do Niepokalanej i Ko-
ścioła oraz modlitwa i pokuta w intencji zbawienia dusz. Powołanie to realizują we wspólno-
towym życiu kontemplacyjnym. Główne elementy duchowości norbertanek to: chwała i uwiel-
bienie Boga, miłość do Jezusa-Eucharystii, miłość do Niepokalanej i Kościoła, gorliwość o 
zbawienie dusz w życiu modlitwy i pokuty. Są najstarszym żeńskim zakonem w Polsce; ich 
pierwszy klasztor, w którym żyją do dziś, został ufundowany w Krakowie w 1162 r. Zakon za-
łożył św. Norbert von Gennep 1120 r. Pełna nazwa: Zakon Norbertański (OPraem). 

 /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Franciszka Amboise (5 listopada) 
Franciszka urodziła się 9 maja 1427 r. w 
zamku Thouars w zachodniej Francji. Z po-
wodów politycznych w wieku 4 lat została 
zaręczona z Piotrem, drugim synem Jana VI 
Mądrego, księcia Bretanii. Małżeństwo z 
Piotrem II Franciszka zawarła prawdopo-
dobnie w grudniu 1442 r. Początkowo nie 
było udane, bo Piotr był człowiekiem za-
mkniętym, lękliwym, chorobliwym, skrajnie 
zazdrosnym i zdarzało się, że bardzo źle 
traktował żonę. Franciszka była natomiast 
łagodna, pogodna i miała silną wolę, udało 
się jej stopniowo zmieniać usposobienie 
męża, który - by odpokutować przewinienia 
młodości - zaczął pomagać jej w dziełach 
charytatywnych. W 1450 r. niespodziewanie 
zmarł starszy jego brat i Piotr oddziedziczył 
księstwo Bretanii; został, wraz z Franciszką, 
koronowany w Rennes. Jako księżna Bre-
tanii rozszerzyła ona wtedy swoją działal-
ność charytatywną na całe państewko. Po-
łożyła podwaliny pod system pomocy praw-
nej dla osób, które nie mogły sobie na nią 
pozwolić. Siedem lat po objęciu rządów 
Piotr niespodziewanie zachorował i w 1457 
r. umarł. Kilka lata później w okolicach Van-
nes Franciszka wyposażyła pierwszy we Francji żeński konwent karmelitański pod patrona-
tem "Trzech Marii" (Trois Marie) w Bondon w pobliżu Vannes, i przyjęła tam pierwsze zakon-
nice, pochodzące głównie ze zgromadzenia założonego w Liége przez Jana Soretha. W pięć 
lat później, w 1468 r., Franciszka rozpoczęła w nim nowicjat, a po roku złożyła śluby. Zmarła 
w stanie ekstazy w Nantes 4 listopada 1485 r. Modlitwa. Błogosławiona Franciszko wypraszaj 
dla nas u Pana łaskę dobrych serc, abyśmy zawsze potrafili zauważyć wokół siebie ludzi po-
trzebujących i smutnych oraz owocnie im pomóc. 
Zamyśl się… 
„Sława bogacza ginie razem z jego życiem, 
pozostaje sława skarbu, a nie skarbnika.  

/Leonardo da Vinci/ 

Uśmiech… 
Do statku płynącego po morzu podpływa mała 
łódka, na której siedzi mężczyzna i pyta się 
kapitana: - Przepraszam jak dopłynąć do knaj-
py?  - Dwa stopnie na północ i później prosta.    
 - A nie mógłby mi pan tego kierunku pokazać 
zwyczajnie palcem? 

Ekstra… 
× 04.11 - Święto Taniego Wina  
× 09.11 - Europejski Dzień Wynalazcy 
Coś dla ducha… 

„ O krzaku cierniowym” 
Pewien nowicjusz zapytał uczonego teologa, dlaczego Bóg wybrał do rozmowy z Mojżeszem 
akurat krzak cierniowy. Mistrz odpowiedział dłuższym wywodem: - Gdyby wybrał drzewo 
świętojańskie czy morwę, zadałbyś to samo pytanie. Ale nie chcę sprawy bagatelizować i nie 
mam w zwyczaju zostawiać swoich rozmówców bez odpowiedzi, dlatego powiem ci tak: 
Wszechmogący wybrał nędzny i niepozorny krzak cierniowy, aby nas pouczyć, że nie ma na 
ziemi miejsca, w którym by Go nie było.                                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


