
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 24.11 Św. Andrzeja Dung-Lac, prez. i Tow. męczenników (wsp. ob.) 
1600 + Mariannę Sołtys i Jana Brzozę 
Wtorek 25.11 Dzień Powszedni 
1600 + Zygmunta Więcka od uczestników pogrzebu  
1630 + Stanisława Lacha i zm. z rodziny Lachów z int. żony  
Środa 26.11 Dzień Powszedni  
1600 + Marię, Balbinę, Antoniego Łużyńskich 
Czwartek 27.11 Dzień Powszedni  
1600 +  Franciszka Brzezińskiego, Irenę Brzezińską 
Piątek 28.11 Dzień Powszedni  
1600 + Zdzisława Lacha z int. koledzy  
Sobota 29.11 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę Piotrowską z int. rodziny Bąków  
Niedziela  30.11 I Niedziela Adwentu  
800 + Andrzeja Czarneckiego (imienin.) z int. rodziców  
1000 + Tadeusza Szostkiewicza (7 r. śm.), Stanisława Wójcika 
1200 + Józefa, Stefanię, Władysława Gawiorów i Marię Gajek z int. córki z rodziną  
1600 Msza Święta za parafię  
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 Chrystusa Króla 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Ez 34, 11-12. 15-17   
                    1 Kor 15, 20-26. 28 
Ewangelia:  Mt 25, 31-46 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie  
w swej chwale i wszyscy aniołowie  
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tro-
nie, pełnym chwały. I zgromadzą się 
przed Nim wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych od drugich, jak pa-
sterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej 
lewej stronie. Wtedy odezwie się Król 
do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; 
błogosławieni Ojca mojego, weźmij-
cie w posiadanie królestwo, przygo-
towane wam od założenia świata. Bo 
byłem głodny, a daliście Mi jeść; by-
łem spragniony, a daliście Mi pić; by-
łem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do 
Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedli-
wi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyję-

liśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w wię-
zieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”. Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczy-
nili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, 
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwie-
dziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie 
usłużyliśmy Tobie? ” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, cze-
go nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pój-
dą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

To mój Król! 

Komentarz… 
Krzyż trochę trzeba poprawić, przystrzyc trawę, zagrabić ziemię. Na przyszły rok 
może się postawi jakiś pomniczek. Ziemia musi osiąść. A teraz trzeba wkopać ze 
dwie chryzantemy. I wtedy ręce ci opadają. Co to pomoże? Czy to będzie dla niego 
klamrą, która zamknie krąg jego życia. Znałeś go. Pamiętasz jego słowa, myśli, 
zamiary, plany. Śmierć uderzyła niespodziewaniem przerwała wszystko. Idziesz 
cmentarzem. Napotykasz od czasu do czasu znane ci nazwiska. Stają przed 
oczami ludzie, którzy odeszli. Młodzi, starzy, różni. Najbardziej prosta jest chyba 
śmierć dziecka. Ono jeszcze nic nie wie. Ono jeszcze nie potrafiło głęboko uko-
chać. W miarę upływu lat, gdy człowiek poznał swoje możliwości, gdy otworzyły się 
przed nim całe światy, gdy zrozumiał swoje zadanie – teraz dopiero, gdy przywią-
zał się do życia – trzeba odchodzić. Czy życie ludzkie może być dokonane bez ży-
cia wiecznego?                                                                              /ks. M. Maliński/ 
 

Ekstra… 
× 24.11 – Katarzynki  
× 25.11 – Dzień Kolejarza  
× 30.11.2014 – w godz. 14-16 w auli Kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach  
u Kapucynów odbędzie się konferencja pt.: "Rola mężczyzny i kobiety w małżeństwie 
XXI w." Prowadzącymi będą Państwo Tomasz i Małgorzata Terlikowscy. Na co dzień ro-
dzice 5 dzieci. Zapraszamy. Wstęp wolny. 
 



A w parafii… 
▪ Dnia 15 listopada 2014 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach udała 
się w pielgrzymce do Warszawy po relikwie św. Katarzyny Labouré. Droga relikwii świętej 
szarytki do Brzezin zaczęła się w Paryżu na Rue du Bac, gdzie w kaplicy objawień spoczywa 
jej ciało. Modlitwa z prośbą o jej przybycie do naszej parafii zaowocowała praktycznie na-
tychmiast. Podziękowania należą się s. Sylwii Węgrzyn, która pomogła tę sprawę doprowa-
dzić do końca. Brzezińscy pielgrzymi otrzymali ten cenny dar relikwii z rąk Siostry Wizytatorki 
Marianny Leszczyńskiej w klasztorze na Tamce podczas modlitwy Anioł Pański. Na ich pąt-
niczym szlaku znalazły się jeszcze inne miejsca: Świątynia Opatrzności Bożej, Sanktuarium 
Św. Andrzeja Boboli (gdzie spoczywa jego zachowane ciało) i Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Zbudowani przykładem świętych i błogosławionych wrócili w godzinach wieczor-
nych do domu. Św. Katarzyno módl się za nami! 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się zbiórka pieniędzy do puszek na leczenie 
ciężko chorej Oli. Dzięki niesamowitej hojności udało się zebrać 5 600 zł. W imieniu Oli i jej 
rodziny przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom. Prosimy także  
o modlitwę w jej intencji. 
▪ Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W Brzezinach postanowiono ten czas 
przeżyć razem z polskimi świętymi i błogosławionymi. Młodzi wpadli na oryginalny pomysł, by 
co miesiąc organizować spotkanie pn. "Herbata z aureolą". Ta wyjątkowa herbaciarnia roz-
poczęła swą działalność 18 listopada 2014 r., dokładnie w setną rocznicę męczeńskiej 
śmierci bł. Karoliny Kózki. Ona stała się także patronką pierwszego spotkania. Bliższemu po-
znaniu swoich towarzyszy przy stoliku towarzyszyło parzenie herbat rozmaitych smaków i de-
lektowania się ciastem. Przybyłe osoby miały możliwość podzielenia się między sobą swoimi 
spostrzeżeniami i podejściem do Boga, możliwości poznania Go, rozmowy na Jego temat, 
czy świadczenia swoim życiem, że istnieje. Pod koniec krótko przybliżono opis męczeńskiej 
śmierci patronki spotkania i dano jej możliwość wypowiedzenia się na te same tematy, które 
były poruszane podczas dyskusji. Spotkanie zakończyła krótka modlitwa, którą poprowadził 
ks. proboszcz Józef Knap. To krótkie 1,5 h wydarzenie, było nietypową możliwością pozna-
nia patronki młodych i dyskusji na tematy wiary. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali 
się w to dzieło. Bł. Karolina oręduj! 
▪ Od przyszłej niedzieli zaczyna się Adwent. Zapraszamy do uczestnictwa w roratach na 
mszy świętej o godz. 16.00 
▪ Zapraszamy parafian młodszych i starszych na spotkanie modlitewne „Lectio divina”, które 
odbędzie się 30 listopada 2014 r. (I Niedziela Adwentu) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej  
w Brzezinach. Będzie ono polegało na czytaniu i rozważaniu Pisma św. jako słowa Bożego, 
odbywającym się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzącym w medytację, modlitwę  
i kontemplację. Nie obawiaj się, nie będziesz musiał nic mówić. To ma być Twoje indywidual-
ne spotkanie z Bogiem poprzez Jego Słowo. Lectio divina poprowadzi cysters z Jędrzejowa, 
o. Jakub Zawadzki i potrwa ok. 45 min. Przyjdź, pogłębiaj z nami wiarę. 
Znalezione… 
„Cisza - to najstarsza modlitwa świata. Modlili się nią Mojżesz, Abraham, Jan Chrzciciel, Je-
zus i inni. Dzisiaj cisza jest luksusem, ponieważ zgiełk i gwar opanowały świat, który stał się 
targowiskiem hałasu. Cisza zewnętrzna prowadzi do wewnętrznego uwrażliwienia na to, co 
stanowi istotę wszystkiego: obecność Boga w duszy. Cisza jest zwierciadłem duszy. (…) Ci-
sza jest motorem do modlitwy, ponieważ spotkanie z Bogiem, który przemawia w szmerze 
łagodnego powiewu (por. 1 Krl 19, 12), może dokonać się tylko w ciszy. (…) Jezus - jak pa-
miętamy - modlił się na dwa sposoby: uczestniczył w modlitwie liturgicznej i kulcie (chodził do 
synagogi), ale też codziennie usuwał się na miejsce odosobnione lub na pustynię, aby roz-
mawiać z Ojcem. Podobnie i my potrzebujemy przebywania sam na sam z Bogiem. Jezus 
swoje nauczanie publiczne rozpoczął pustynią, postem i modlitwą, aby Jego misja wydała 
<stokrotny owoc>.”                                                                                                 /za.: deon.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Maria Anna Sala (24 listopada) 
Maria urodziła się 21 kwietnia 1829 roku w Brivio, w po-
bliżu jeziora Como. Ukończyła szkołę w Vimercale, 
prowadzoną przez siostry z dopiero co założonego 
zgromadzenia marcelinek. Po ukończeniu kursów nau-
czycielskich, pozostawała przez pewien czas w domu 
rodzinnym, aby opiekować się chorą matką i borykają-
cym się z różnymi kłopotami ojcem. Następnie wstąpiła 
do zgromadzenia sióstr marcelinek w Mediolanie, stając 
się wkrótce prawdziwą podporą tego młodego zakonu.  
Z zapałem i poświęceniem pracowała jako nauczycielka 
w Cernusco, Genui i Mediolanie. Wyróżniała ją zawsze 
inteligencja, wyrozumiałość i cierpliwość wobec uczniów 
oraz wielka kultura osobista. Przez szereg lat była ce-
nioną wychowawczynią, nauczycielką i katechetką 
otwierającą młode serca na słowa Ewangelii i nauczanie 
Chrystusa. Gorąco kochała dzieci i młodzież. Pod ko-
niec życia ciężka choroba nowotworowa pozbawiła ją 
możliwości pracy w szkole, co było jej życiowym powo-
łaniem oraz pasją. Wówczas swoje czynne apostołowa-
nie wśród dzieci i młodzieży była zmuszona zamienić na 
służenie Panu cierpieniem. Dawała dowody heroicznej 
wprost cierpliwości i posłuszeństwa oraz pokory. Nie 

padło z jej ust ani jedno słowo skargi w najgorszych nawet bólach. Wielkie cierpienia prze-
rwała śmierć 24 listopada 1891 roku. Matka Pawła VI, Judyta Montini Alghisi, była jedną  
z osób, które wspominały ją jako świętą. Św. Jan Paweł II wyniósł siostrę Marię Annę Sala na 
ołtarze w dniu 26 października 1980 roku w Rzymie. Modlitwa. Panie Boże, przez wstawien-
nictwo bł. Marii prosimy Cię daj nam nieustający zapał w głoszeniu Ewangelii. 
Zamyśl się… 
„Akceptuj zmiany ze spokojem, nie tracąc 
swoich ideałów.”                    /Dalajlama XIV/     

Tu es Petrus… 
87. Stefan II (17-25.III.752) Kapłan rzym-
ski, został wybrany na papieża 22 marca 
752. Jednak już po czterech dniach, jesz-
cze przed konsekracją, zmarł. Ze względu 
na krótki okres tego pontyfikatu średnio-
wieczne spisy papieży nie uwzględniały go. 

Uśmiech… 
Modlitwa powszechna. Ksiądz: Aby wszy-
scy nasi bliscy zmarli... (pauza sięgając 
po kartkę) - Wierni: Wysłuchaj nas Panie! 
Coś dla ducha… 

„O pastuchu i modlitwie” 
Jest taka opowiastka o prostym pastuchu, który nie znał pacierza, więc każdego ranka miał  
w zwyczaju mówić tylko te słowa: - Panie całego świata, niech Ci będzie wiadomo, że gdybyś 
miał krowy i gdybyś mi je powierzył do pasania, pasałbym za darmo, bo Cię bardzo kocham, 
choć innym pasę za pieniądze. Pewnego dnia przechodził tamtędy proboszcz i usłyszał słowa 
pastucha. Duszpasterz zatrzymał się i z oburzeniem zgromił pasterza: - Głupcze, jak ty się 
modlisz, z Bogiem to trzeba rozmawiać inaczej! I ksiądz nie żałował czasu i talentu, aby nau-
czyć tego prostego człowieka pacierza. Gdy duchowny oddalił się, pastuch zapomniał 
wszystkiego, czego ten go nauczył. Więc nie modlił się wcale, bo tamta stara modlitwa była 
przecież zakazana. W nocy zjawił się księdzu we śnie anioł i zjawił go:  - Jeżeli nie powiesz 
temu pasterzowi, że ma mówić to, co zawsze mówił, nim go spotkałeś, jeżeli nie pójdziesz do 
niego, to wiedz, że będziesz winny jego losu w przyszłym świecie! Następnego ranka pro-
boszcz zerwał się o świcie i pobiegł do pasterza. Opowiedział mu wszystko, co przeżył w no-
cy, a na koniec polecił mu modlić się tak, jak umie!                            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


