
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.11 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
700 + Feliksa i Stanisława   
1600  1) + Władysława(r. śm), Krystynę, Ewę i Stanisława Sieczkowskich, Marię Szczepa-
na Gidel z int. dzieci  
        2) + Genowefę, Stanisława Stachurów, Kazimierę, Józefa Prokopów z int. rodziny  
1630 1) + Krystynę Wierzbicką 
        2) + Waldemara, Tadeusza, Annę Bieleckich, Władysława Korbana  
Wtorek 10.11 św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Mieczysława Barwinka (42 r. śm), Halinę Barwinek oraz za zmarłych z rodziny 
Barwinków i Daleszaków   
        2) + Pelagię Węgrzyn od uczestników pogrzebu 
1630 1) + Irenę Gola zam. Maria Dziubek   
        2) + Ryszarda Bigaja – od koleżanek i kolegów z kopalni Morawica 
Środa 11.11 św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
800 + Stanisława Kija (r. śm.) z int. rodziny  
1200 + Józefa, Mariannę, Janinę Błaszczyk i Anielę Pasek   
1600 1) o życie wieczne dla ofiar wojen pochodzących z terenu Parafii Brzeziny 
       2) + Jadwigę Zawadzką (r. śm.)  
Czwartek 12.11  św. Jozafata, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Jana (r. śm.), Katarzynę, Jana Stachurów, Małgorzatę, Jana, Józefa Kurtków  
        2) + Helenę Daleszak od uczestników pogrzebu 
1630 1) + Piotra i Jana Sochę   
        2) + Juliannę i Stanisława, Janinę i Henryka Dudę z int. wnuczki i córki z mężem 
Piątek 13.11 św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra i zm. z r. 
Rejmentów i Józefa, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława z int. Rejmentowej 
        2)  w 18 r. ur. Krzysztofa Znoja 
1630 1) zm. z rodziny Domagała   
        2) + Mariannę Brzozę od uczestników pogrzebu 
Sobota 14.11 Dzień Powszedni  
700 + Antoniego, Stefanię, Danutę Nosków, zm. z r. Sikorskich, Zwolińskich i Szelochów  
1600  + Marię (r. śm.), Józefa, Zygmunta Kamińskich oraz o Boże bł. dla Filipa w 1 r. uro-
dzin z int. Baranowskich   
1630 W 18 r. ur. Grzegorza Malickiego z int. Matki chrzestnej z rodziny   
Niedziela 15.11 XXXIII Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Materka z int. żony z dziećmi  
1000 + Anielę, Tadeusza Wotlińskich i zm. z rodziny Wotlińskich i Zarzyckich z int. rodz. 
1200 Msza Święta za parafię  
1600 W 27 r. śm. Edwarda Władyszewskiego z int. żony z rodziną. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   1 Krl 17, 10-16 / Hbr 9, 24-28 
Ewangelia: Mk 12, 38-44 
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych:  
«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodo-
baniem chodzą oni w powłóczystych sza-
tach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze 
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca 
na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozo-
ru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surow-
szy dostaną wyrok». Potem usiadł naprzeciw 
skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 
drobne pieniądze do skarbony. Wielu boga-
tych wrzucało wiele. Przyszła też jedna ubo-
ga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli je-
den grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów  
i rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszy-
scy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; 
ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie» 
Kazanie espresso… 
">>Kolekcjonowanie kart kredytowych nie 
może jednak prowadzić do szczęśliwego ży-
cia. Musimy wreszcie to pojąć. Pieniądze są 
symbolem niczego<< - przestrzega Vittorino 
Andreoli. 
Nikt nie oczekiwał, by uboga wdowa wrzuca-
ła do skarbony cokolwiek. Kim może być 
osoba, która sama żyjąc w biedzie, przezna-
cza wszystkie pieniądze dla potrzebujących? 
>>Obdarowywać szczęściem będą ci, którzy 

sami są szczęśliwi i którym smakuje życie, którzy mają poczucie dobrego sprawowania  
i którzy lubią ludzi << - twierdzi Bogdan de Barbaro."                                        /ks. E. Burzyk/ 

 

Pamięci ofiar wojen z Parafii Brzeziny 
– ku przestrodze następnym pokoleniom! 



A w parafii… 
▪ W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w brzezińskim kościele odbyło się już po raz 
piąty czuwanie Świętych Obcowanie. Oprócz 56 świętych i błogosławionych, zaangażowa-
nej młodzieży do świątyni licznie przybyli także wierni. Spotkanie zaczęło się od rozstrzy-
gnięcia Konkursu Plastycznego im. św. Brata Alberta Chmielowskiego pn. Świętych Malo-
wanie. (nagrody dla uczestników są nadal do odebrania). Gdy zaczęło się czuwanie wśród 
niebiańskiej dekoracji zebrani wysłuchali Liturgii Słowa i krótkiej homilii z wypowiedziami 
różnych świętych. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odbyła się modlitwa 
przebaczenia. Kulminacyjnym momentem było wprowadzenie świętych i błogosławionych. 
Za ich wstawiennictwem wszyscy modlili się o konkretne łaski. Nie zabrakło także efektów 
specjalnych działających na wyobraźnię. Ostatnia część czuwania rozpoczęła się procesją 
wokół kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych. Po błogosławieństwie nastąpił 
czas na ucałowanie relikwii i "Coś słodkiego od świętego". Wszyscy zaangażowani zostali 
także zaproszeni na ciasto i herbatę do Świetlicy przy fontannie. Spotkanie zorganizowało 
Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA. Oprawę muzyczną prowadziła Schola Angelo z Piotrko-
wic, a relikwie wprowadzała młodzież z Gimnazjum w Brzezinach. W przygotowania czuwa-
nia zaangażowane było również wiele innych osób, którym należą się podziękowania. 
▪ Kolejna już siódma Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach odbyła się pod ha-
słem "Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera". Jej celem jest zachowanie pa-
mięci o osobach z najbliższej okolicy, które odeszły. W ramach akcji przygotowano baner 
"Zasłużyli na naszą pamięć". Podczas kwesty oprócz zbiórki pieniędzy do puszek rozpro-
wadzano także znicze cegiełki. Łącznie z całej akcji udało się uzyskać 8 262 zł i 1 euro, któ-
re pomogą w odnowie brzezińskiego cmentarza. Wśród kwestujących znaleźli się samorzą-
dowcy z Gminy Morawica i Sitkówka Nowiny, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie okolicz-
nych szkół, młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA oraz członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Brzezin i Podwola. Dziękujemy wszystkim za wrażliwość i troskę o nasze lokalne 
dziedzictwo. 
▪ Dziś niedziela gospodarcza. 
▪ Za tydzień w parafii odbędzie się promocja Światowych Dni Młodzieży z możliwością 
wsparcia finansowego naszych młodych wolontariuszy wybierających się na spotkanie. 
▪ 11 listopada świętujemy Niepodległość Polski. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na od-
słonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary wojen z terenu Parafii Brzeziny, 
które nie posiadają swojego grobu. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15.30 na cmentarzu 
(wejście od bramy głównej). Następnie w kościele będzie sprawowana msza święta w inten-
cji ofiar wojen. A o godz. 17.00 w Świetlicy przy fontannie rozpocznie się spotkanie ze śpie-
wem pieśni patriotycznych. Przewidziano także ciepły poczęstunek. Spotkajmy się wspólnie 
tego dnia, by oddać cześć tym, którzy walczyli o naszą wolność i by pamiętać o tych, którzy 
zginęli. Pamiętajmy także o wywieszeniu biało-czerwonej flagi. 
▪ W niedzielę 22 listopada o godz. 10.00 do naszego kościoła zostaną wprowadzone reli-
kwie bł. Franciszki Siedliskiej, Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, założycielki zgro-
madzenia sióstr nazaretanek. Przygotowując się duchowo do tej uroczystości w piątek 13 li-
stopada rozpoczniemy nowennę do błogosławionej patronki. 
W poszukiwaniu… 
11 listopada obchodzić będziemy święto Niepodległości czas, kiedy możemy stanąć i chwilę 
zadumać się nad naszą historią, naszym narodem. Historią piękną, waleczną, chociaż cza-
sem smutną i bolesną. A mamy być z czego dumni np. z polskiej Husarii walecznych lu-
dziach. Mężne i waleczne wojsko Jana III Sobieskiego poprowadziło do zwycięstwa nad na-
jazdem muzułmanów. Do tego wspomnijmy jeszcze o gen. Andersie, Sikorskim, Piłsudskim, 
Wisławie Szymborskiej, Janie Pawle II i wielu innych, o których nie sposób tutaj wspomnieć. 
To nasza historia to nasz naród, którego przyszłość zależy od nas. Dlatego pielęgnujmy 
pamięć, szacunek, miłość, przyjaźń, bo Polska nigdy nie zginie i niech trwa w naszych ser-
cach na wieki. Bądźmy wielkim dumnym narodem.                                                           /KK/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Andrzej Avellino (10 listopada) 
Andrzej urodził się w roku 1521 w Castronuovo, w po-
łudniowych Włoszech. Pierwsze lata kapłaństwa An-
drzej spędził w charakterze adwokata przy kurii kate-
dralnej w Neapolu. Czas wolny od zajęć w kurii spę-
dzał na posłudze kapłańskiej. Swoimi kazaniami wy-
wierał tak wielkie wrażenie, że nawrócił wielu grzeszni-
ków. Pragnąc życia doskonalszego, Andrzej wstąpił do 
teatynów, których niedawno powołał do istnienia w Ne-
apolu św. Kajetan z Thiene (1547). Celem zakonu było 
uświęcenie własne przez pracę nad uświęceniem kleru 
i wiernych. Śluby zakonne Andrzej złożył w roku 1558. 
Do ślubów uroczystych dodał jeszcze dwa własne: że 
będzie sprzeciwiał się własnym zachciankom oraz że 
będzie starał się stale postępować w doskonałości.  
W roku 1559 odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie zo-
stał przyjęty przez papieża Pawła IV, współzałożyciela 
zakonu. W roku 1569 został mianowany przełożonym 
domu macierzystego w Neapolu, a w roku 1570 - prze-
łożonym domu w Mediolanie. W roku 1585 wybuchły  

w Neapolu krwawe zamieszki. Andrzej dokładał wszystkich sił, aby doprowadzić do pokoju. 
Zajął się także tymi, którzy najwięcej ucierpieli. W roku 1593 morderca zabił mu siostrzeńca. 
Andrzej nie tylko sam przebaczył zabójcy, ale ubłagał rodzinę, by nie mściła się na nim. 
Sława jego świętości była tak wielka, że umierający brat papieża, kardynał Caraffa, wezwał 
go do swojego łoża. Obdarzył go Pan Bóg także darem czynienia cudów. Zmarł nagle na 
apopleksję 10 listopada 1608 roku, kiedy wstępował na stopnie ołtarza, by odprawić Mszę 
świętą. Modlitwa. Panie za wstawiennictwem św. Andrzeja daj nam wiarę w Twoje cuda. 
Tu es Petrus... 
137. Jan XV (VIII.985-III.996) Papieżem został dzięki poparciu Krescencjuszy w sierpniu 
985, co uzależniło go całkowicie od tego stronnictwa. Lud rzymski znienawidził go za jego 
chciwość i nepotyzm. Z powodu konfliktów z szlachtą rzymską opuścił miasto, poprosił  
o pomoc Ottona III i zaprosił go do Rzymu, by koronować na cesarza. Zmarł w marcu 996. 
Zamyśl się… 
„Wielkim nieszczęściem, wielką biedą naszego 
czasu nie jest to, że istnieją bezbożni, lecz, że są 
przeciętni chrześcijanie…”    /Georges Bernanos/ 

† W ostatnim czasie z naszej wspól-
noty parafialnej pożegnaliśmy śp. 
Krystynę Sieczkowską z Kowali, Ma-
riannę Brzozę z Kowali, Ryszarda 
Bigaja z Brzezin, którzy odeszli do 
domu Ojca. Niech odpoczywają  
w pokoju † 

Uśmiech… 
- Jak działa twoja nowa pułapka na myszy? - Do-
skonale, już trzy umarły ze śmiechu! 

Coś dla ducha… 
„O modlitwie i fachowcach” 

Działo się to w Kościele Wschodnim, gdzie radę o modlitwie za chorych bierze się dosłow-
nie, tak jak to pisze św. Jakub: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Ko-
ścioła, by się tak modlili nad nim… A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego człowieka ra-
tunkiem i Pan go podźwignie (5, 14-15). W tej wierze pewien kapłan polecił swemu diako-
nowi, aby zgromadził dziesięciu mężczyzn, którzy mieliby wspólnie modlić się o uzdrowienie 
jakiejś miejscowej osobistości. Gdy zebrana gromada orantów zaczęła się modlić, jeden  
z „usłużnych dobrodziejów” ostrzegł duchownego: - Między nimi jest wielu znanych włamy-
waczy. Tym lepiej – odparł ksiądz – bo gdyby bramy łaski były zamknięte, to mamy fachow-
ców, którzy poradzą sobie z tym problemem.                                   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 

 

 


