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Poniedziałek 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Stanisława Wiejasa, Henryka, Zofię Pobocha z int. rodziny   
1630 w 18 r. ur. Karoliny Stokowiec o Boże bł. z int. babci Eli 
Wtorek 18.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Stanisławę Kubicką od uczestników pogrzebu  
1630 W intencji Bogu wiadomej  
Środa 19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Jana, Mariannę Ślusarczyków, Władysława, Mariannę Białek zm. z rodziny So-
chów, Ślusarczyków, Wyrazowskich i Białków 
Czwartek 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600  +  Danutę Stokowiec (r śm.), Władysława, Helenę i Tadeusza Kruków  
Piątek 21.11 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe)  
1600  + Piotra Pobochę int. żony z dziećmi  
1630 W 40 r. małżeństwa Cecylii i Zdzisława Piotrowskich z int. dzieci z rodziną 
Sobota 22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)  
700 W 50 r. ślubu Genowefy i Stanisława Kuty o Boże bł. i pomyślność z int. synów z żo-
nami i dziećmi  
1600  + Bolesława, Anielę, Henryka, Danutę, Mariana Malickich  
1630  Intencja za wstawiennictwem św. Cecylii o łaski i zdrowie dla chórzystów i organisty. 
Przebaczenie win dla zmarłych chórzystów, organistów (Stefana Barańskiego, Zygmunta 
Rogozińskiego), zmarłych księży oraz o zdrowie i łaski dla księży, którzy pracują w naszej 
parafii  
Niedziela 23.11 Uroczystość Chrystusa Króla. 
800 + Władysława Frankowicza (r śm), Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów 
1000  1) +Władysława Domagałę (r śm) z int. rodziny  
         2) W 55 r. ślubu Mieczysława i Kazimierę Malickich z int. dzieci i wnuków   
1200 + Cecylię Kmiecik z int. dzieci  
1600 O opiekę MB dla ks. Proboszcza z int. Margaretek z Gnojna  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31  
                 1 Tes 5, 1-6 
Ewangelia:  Mt 25, 14-15. 19-20 
Jezus opowiedział swoim uczniom 
tę przypowieść: «Pewien człowiek, 
mając się udać w podróż, przywołał 
swoje sługi i przekazał im swój ma-
jątek. Jednemu dał pięć talentów, 
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
każdemu według jego zdolności,  
i odjechał. Po dłuższym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął roz-
liczać się z nimi. Wówczas przy-
szedł ten, który otrzymał pięć talen-
tów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
„Panie, przekazałeś mi pięć talen-
tów, oto drugie pięć talentów zyska-
łem”». 
Komentarz… 
Dopóki masz ręce sprawne, dopóki 
cię nogi noszą, dopóki możesz lo-
gicznie myśleć, dopóki potrafisz się 
zachwycać. Bo potem przyjdzie 
czas, że nie potrafisz chcieć. A po-
zostanie ci tylko strach o utrzyma-
nie biologicznej wegetacji.  

/ks. M. Maliński/ 
 

100-lecie Męczeńskiej śmierci bł. Karoliny 
 

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość 
wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, pro-
simy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z poku-
sami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw ła-
skawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej 
Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czy-
stości ciała i duszy służyli Tobie z radością. 

Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... 
 
 

Ekstra… 
× 16.11 - Dzień Służby Zagranicznej 
× 17.11 -  Dzień bez Długów 
× 19.11 -  Światowy Dzień Toalet 
 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę gościliśmy w parafii świeckiego brata Maksymiliana, który przybliżyła 
na każdej mszy świętej założenia i strukturę Rycerstwa Niepokalanej. 
▪ Dziś po każdej mszy świętej dzieci i młodzież ze szkoły zbierają fundusze na leczenie cięż-
ko chorej Oli pochodzącej z Brzezin.  
▪ W najbliższym tygodniu przypada wspomnienie dwóch szczególnych patronów naszej para-
fii obecnych w Brzezinach poprzez relikwie. 18 listopada (wtorek) czcimy bł. Karolinę Kóz-
kównę - dziś istnieje możliwość zabrania z kościoła bezpłatnej gazety na jej temat. 20 listo-
pada (czwartek) wspominamy św. Rafała Kalinowskiego, którego relikwie otrzymaliśmy rok 
temu. Zachęcamy do uczestnictwa w tych dniach w mszy świętej popołudniowej połączonej  
z ucałowaniem ich relikwii. Św. Rafale i bł. Karolino módlcie się za nami! 

▪ Duszpasterstwo Młodzieży w Brzezinach rozpoczyna 
cykl spotkań pn. „Herbata z aureolą”. Mają one na celu 
stworzenie okazji do rozmowy, dyskusji na tematy zwią-
zane z wiarą. Jest to forma przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży. Patronką pierwszego spotkania bę-

dzie bł. Karolina Kózkówna. Zapraszamy młodych do Świetlicy w Brzezinach 18 listopada  
o godz. 18.00. Wstęp wolny, liczba miejsc w naszej herbaciarni ograniczona  
▪ W sobotę 22 listopada odbędzie się Dekanalne Czuwanie Młodzieży w Wigilię Uroczystości 
Chrystusa Króla. Zapraszamy do Bilczy na godz. 10.00. 
▪ W przyszłą niedzielę po mszach świętych ZS w Brzezinach będzie kwestował na pomoc ro-
dzinie w ramach Szlachetnej Paczki. 
▪ W tym tygodniu wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu kościelnego. Za jej wstawien-
nictwem prosimy Pana o wszelkie łaski dla zaangażowanych w oprawę muzyczną liturgii. 
Z Watykańskiej Ziemi... 
„Kiedy pomyślimy o wytrwałości wielu chrześcijan, którzy troszczą się o swoją rodzinę, męż-
czyznach i kobietach opiekujących się dziećmi i dziadkami, a na końcu miesiąca mających 
zaledwie pół euro, ale modlących się - to tam jest królestwo Boże, ukryte w świętości życia, 
świętości każdego dnia. Bo królestwo Boże nie jest daleko od nas, jest blisko! Jest to jedna z 
jego cech: codzienna bliskość” papież Franciszek zauważył, że Jezus nawet wtedy, gdy opi-
suje swój powrót w objawieniu się chwały i mocy natychmiast dodaje, że „wpierw jednak musi 
wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”. Zaznaczył, że słowa te wskazują, iż 
także cierpienie, krzyż codzienności jest częścią królestwa Bożego. Papież zachęcił, by pro-
sić Pana o łaskę troski o rozwój królestwa Bożego, które jest w nas, przez modlitwę, adora-
cję, posługę miłości, w milczeniu. „Królestwo Boże jest pokorne, jak ziarno: pokorne, ale staje 
się wielkim mocą Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest pozwolenie, aby w nas wzrastało, 
bez przechwałek: pozwolenie, by przyszedł Duch Święty, przemienił naszą duszę i prowadził 
nas naprzód w milczeniu, w pokoju, w ciszy, w bliskości z Bogiem, z innymi, adorując Boga, 
bez widowisk” - zakończył Ojciec Święty. 
YOUCAT… 
Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Święte księgi nauczają Prawdy „w sposób pewny, wiernie 
i bez błędu”, ponieważ są natchnione, to znaczy, że są napisane pod natchnieniem Ducha 
Świętego i dlatego mają Boga za autora. Biblia ani już gotowa nie spadła z nieba, ani Bóg nie 
podyktował jej ludziom do spisania. Raczej należy powiedzieć, że Bóg „do napisania świę-
tych ksiąg wybrał używając własnych umiejętności i sił ludzi, którymi posłużył się tak, aby 
działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako 
prawdziwi autorzy”(Sobór Watykański II, Dei Verbum 11). Do uznania określonych tekstów za 
Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w Kościele. Kanon Pisma 
Świętego ustala, które z wielu wczesnochrześcijańskich pism rzeczywiście powstały pod na-
tchnieniem Ducha Świętego. 

Boży człowiek…  -  św. Mechtylda z Hackeborn (19 listopada) 
Mechtylda z Hackeborn, która urodziła się w 1241 lub 1242 ro-
ku. Osiągnąwszy odpowiedni wiek wstąpiła do klasztoru. Było 
to prawdopodobnie w roku 1258. W tym samym roku jej siostra 
Gertruda opatka (nazywana tak dla odróżnienia od św. Gertru-
dy Wielkiej), piastująca urząd ksieni w latach 1251-1292, prze-
niosła klasztor do Helfty pod Eisleben. Być może fundacja po-
wstała dzięki rodzinie obu sióstr, w okolicach ich rodowego 
zamku. W nowym klasztorze siostra Mechtylda zajmowała się 
szkołą dla dziewcząt oraz - z racji pięknego głosu - była kantor-
ką konwentu. Szybko została mistrzynią nowicjatu. Mechtylda  
z Hackeborn tak ukochała kontemplację, że osiągała stany mi-
styczne, przeżywała zachwyty i objawienia. Pan Jezus pokazy-
wał jej swoje Serce, uczył, jak prosić Je o łaski. W jednym  
z objawień połączył serce Mechtyldy ze swoim na znak tego, że 
mają stanowić jedno. W innym objawieniu pozwolił Mechtyldzie 
złożyć głowę na piersi (jak św. Janowi w czasie Ostatniej Wie-
czerzy) i słyszeć bicie Boskiego Serca. Mechtylda obcowała  

z Chrystusem jak ukochana oblubienica z Oblubieńcem. Była jedną z pierwszych propagato-
rek kultu Najświętszego Serca Jezusowego (podobnie jak św. Gertruda Wielka, wspominana 
16 listopada). O swoim nabożeństwie do Serca Pana Jezusa św. Mechtylda powiedziała: 
"Gdyby trzeba było opisać wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymałam od kochającego Serca 
Boga, trzeba by księgi grubszej niż brewiarz używany w Jutrzni". Mechtylda zmarła w Helfcie 
19 listopada 1299 roku, po przyjęciu sakramentów. Modlitwa. Panie, przez wstawiennictwo 
św. Mechtyldy proszę Cię, uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Zamyśl się… 
„Modlitwa nigdy nie będzie 
przeżytkiem. Jest to bowiem 
ten rodzaj nawiązywania łącz-
ności, który nie jest naszą 
własnością.”          /brat Roger/ 

Tu es Petrus… 
90. Św. Zachariasz (10/3.XII.741-15.III.752) 
Był ostatnim Grekiem na tronie papieskim, sprzyjał cesa-
rzowi bizantyńskiemu. Był ostatnim papieżem, który za-
wiadomił go o wyborze i oczekiwał cesarskiego zatwier-
dzenia. Czuł się bezbronny wobec Longobardów i dlate-
go był zwolennikiem zacieśnienia więzów z Frankami. 
Osobiście stanął przed królem Longobardów i po żmud-
nych pertraktacjach osiągnął zwrot terenów wchodzą-
cych w skład Patrymonium Piotra, zawarł układ o zawie-
szeniu broni na dwadzieścia lat, a także wycofał się  
z Rawenny. 

Uśmiech… 
Kelner, hej, kelner! - Słu-
cham pana... - Nie odpo-
wiada mi ta zupa. - A o co ją 
pan pytał? 

Coś dla ducha… 
„O przeprawie na drugi brzeg” 

Pewien człowiek wybrał się w drogę do kraju, za którym tęsknił. Była to podróż długa i uciąż-
liwa. Kiedy wreszcie przybył na brzeg szerokiej rzeki, wiedział, że po drugiej stronie leży ów 
kraj, do którego całe życie podążał. Teraz trzeba było tylko jakoś przeprawić się przez rzekę. 
Niebawem znalazł się jakiś przewoźnik, który był gotów przewieźć go łodzią na drugi brzeg. 
Postawił jednak warunek: - Ja zabieram tylko ludzi, musisz więc cały swój bagaż zostawić po 
tej stronie. Pielgrzym posmutniał. Jak wszystkie rzeczy, które nagromadził, które polubił,  któ-
rymi się zżył, które uważał za niezbędne do życia, które  takim trudem przez całą drogę cią-
gnął ze sobą, mógł, ot tak, zostawić na pastwę losu na tym brzegu rzeki. – Wszystko? – za-
pytał więc z nadzieją na jakieś ulgi czy wyjątki. – Absolutnie wszystko! Zabieram tylko ciebie, 
bez bagażu, albo zostajesz tutaj ze swoimi rzeczami. Decyzja należy do ciebie – odparł 
przewoźnik.                                                                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


