
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     
Poniedziałek    16.11 Dzień Powszedni16.11 Dzień Powszedni16.11 Dzień Powszedni16.11 Dzień Powszedni    
700 + Stanisława, Helenę Daleszak, zam. rodzina Daleszaków, Majewskich, i Siwców 
1600 za zmarłych rodziców i chrzestnych 
1630 + Irenę Golę zam. córka Marta z rodziną  
Wtorek 17.11 17.11 17.11 17.11 ŚŚŚŚw. w. w. w. Elżbiety WElżbiety WElżbiety WElżbiety Węgierskiej, zakonnicyęgierskiej, zakonnicyęgierskiej, zakonnicyęgierskiej, zakonnicy    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600 1) + Stanisława, Henryka Wiejasów i Zofię Pobocha   
        2) +Agnieszkę Ślizankiewicz od Stanisława Więcławskiego z żoną 
1630 + Irenę Gola zam. Kółko różańcowe z Kowali   
Środa 18.11 18.11 18.11 18.11 BBBBł. Karoliny ł. Karoliny ł. Karoliny ł. Karoliny Kózkówny, dKózkówny, dKózkówny, dKózkówny, dziewicy i męczennicyziewicy i męczennicyziewicy i męczennicyziewicy i męczennicy    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
700 + Mariannę Brzozę od koleżanki z Myślenic 
1600 1) + Bolesława (r. śm.) Anielę, Henryka, Mariana, Józefa, Annę Malickich, Danutę, 
Jana Szlufików  
        2) + Stanisława Daleszaka od uczestników pogrzebu 
1630 + Jana, Władysława, Mariannę i Andrzeja Kubickich  
Czwartek    19.11 19.11 19.11 19.11 BBBBł. Salomei, zakonnicy ł. Salomei, zakonnicy ł. Salomei, zakonnicy ł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600  + Irenę Gola od uczestników pogrzebu   
1630 1) + Mariannę Metrykę od sąsiadów   
        2) + Danutę Stachurę zam. mąż i córka z rodziną 
Piątek 22220.110.110.110.11    ŚŚŚŚw. Rafała Kalinowskiego, prezbiteraw. Rafała Kalinowskiego, prezbiteraw. Rafała Kalinowskiego, prezbiteraw. Rafała Kalinowskiego, prezbitera    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600 1) za zmarłe siostry z Kółka Różańcowego św. o. Pio zam. zelatorka Kaczor Teresa  
z Brzezin   
        2) + Agnieszkę Ślizankiewicz od rodziny Walkowiczów i Krzemińskich 
1630 + Aleksandrę Zacharz zam. rodzice 
Sobota 21.11 Ofiarowanie21.11 Ofiarowanie21.11 Ofiarowanie21.11 Ofiarowanie    Najświętszej Maryi Panny Najświętszej Maryi Panny Najświętszej Maryi Panny Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
700 + Genowefę Misiorek od uczestników pogrzebu 
1600  + Władysława (20 r. śm.) i Mariannę Domagałów 
1630 + Adelę i Bronisława Kowalczewskich  
Niedziela  22.11 22.11 22.11 22.11 UroczystUroczystUroczystUroczystość Chrystusa Króla.ość Chrystusa Króla.ość Chrystusa Króla.ość Chrystusa Króla.    
800 z okazji 5 r. ur. Gabrieli Baran o Boże bł. zam. babcia   
1000 za Parafię 
1200 1) w intencji członków chóru Parafialnego z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
św. Cecylii 
       2) chrzest Jakub Halik  
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików i Stanisława Wójcika  

 
 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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XXXII Niedziela Zwykła 
15 listopada 2015 r. Nr 49 (364) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Dn 12, 1-3 / Hbr 10, 11-14. 18 
Ewangelia:   Mk 13, 24-32 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«W owe dni, po wielkim ucisku słońce 
się zaćmi i księżyc nie da swego bla-
sku. Gwiazdy będą padać z nieba  
i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech 
stron świata, od krańca ziemi aż do 
szczytu nieba. A od drzewa figowego 
uczcie się przez podobieństwo. Kiedy 
już jego gałąź nabiera soków i wypusz-
cza liście, poznajecie, że blisko jest la-
to. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzie-
je, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: 
Nie przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie. Niebo i ziemia przemi-
ną, ale moje słowa nie przeminą. Lecz 
o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec». 

Kazanie espresso… 
">>Prawdziwe opium dla ludu to wiara w nicość po śmierci. Ogromna pociecha w tym, że za 
nasze świństwa, upadki, tchórzostwa, morderstwa nie będziemy sądzeni<< pisał Czesław 
Miłosz. 
Jezus wiele razy przypomina o sądzie, o tym, że każdy musi się rozliczyć przed Bogiem ze 
swojego życia. Także dzisiaj mówi, że zbierze swoich wybranych z czterech stron świata.  
Święta Sara wyznaje: >>Trzech rzeczy się boję: kiedy moja dusza odłączy się od ciała, kie-
dy pierwszy raz stanę przed Bogiem i kiedy w dniu sądu zapadnie na mnie nieodwołalny 
wyrok<<".                                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 

 

Módlmy się w intencji  
Światowych Dni Młodzieży 

Extra… 
× 15.11 - Święto Wojskowego Centrum Geograficznego  
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet 
× 21.11 - Światowy Dzień Telewizji 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii odbywa się promocja Światowych Dni Młodzieży oraz zbiórka fundu-
szy na wyjazd do Krakowa wolontariuszy z naszej parafii. 
▪ 18 listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózki, a 20 listopada św. Rafała Kalinow-
skiego. Zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ Za tydzień w niedzielę 22 listopada o godz. 10.00 do naszego kościoła o. Jakub Zawadzki 
wprowadzi relikwie bł. Franciszki Siedliskiej, Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zało-
życielki zgromadzenia sióstr nazaretanek. Po sumie minikoncert chóru. 
▪ 11 listopada 2015 roku w godzinach popołudniowych na cmentarzu parafialnym w Brzezi-
nach zgromadziła się liczna grupa mieszkańców okolicy. Byli także zaproszenie goście: Mi-
chał Godowski - Starosta Kielecki, Marian Buras - Wójt Gminy Morawica, samorządowcy lo-
kalni, dyrektorzy szkół oraz Stanisław Śmietana, kombatant II Wojny Światowej pochodzący 
z Nidy. Uroczystość uświetniły również poczty sztandarowe: OSP Kowala, OSP, Nida, OSP 
Brzeziny, ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach i sztandar związku kombatanckiego z gminy 
Morawica pod opieką harcerzy. Okazją do spotkania było odsłonięcie i poświęcenie Pomni-
ka Ofiar Wojen. Został on wykonany z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  
i Podwola i z funduszy pochodzących z Kwesty na rzecz cmentarza. Pomysł na upamiętnie-
nie ofiar wojen, którzy nie posiadają swojego grobu zrodził się kilka lat temu. W miarę jak 
trwały prace przy renowacji grobów na cmentarzu i ich indeksyfikacji okazywało się, że nie-
którzy nigdy nie doczekali się swojej mogiły. Kiedy odchodziły osoby z naszego terenu za-
służone w walce o wolność Polski, jak np. major Ignacy Skowron, powracały wspomnienia  
o tych, którzy przez historię nie zostali zapamiętani. Podczas digitalizacji starych fotografii  
i poszukiwań genealogicznych otrzymywaliśmy informacje o osobach, które zginęły w czasie 
wojen. Czasem z trudem przypominano sobie nawet ich imiona. Położenie i wygląd pomnika 
nie są nieprzypadkowe. W tamtym miejscu znajdował się zaniedbany grób rodziny Gilów, 
którym od lat zajmowali się wolontariusze, bo z rodziny nikt nie został. Na tablicy oprócz 
matki tam pochowanej znalazła się informacja o jej dwóch synach, którzy zginęli w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz z dopiskiem: Chociaż prochów nigdy nie znaleziono, jednak 
pamięć uwieńczono. Tablica ta umieszczona jest obecnie na jednej ze ścian pomnika. W tej 
części cmentarza znajduje się również najwięcej grobów z czasów II wojny światowej. Leżą 
tu szczególnie ofiary frontu z 1945 roku. Większość osób upamiętnionych na tabliczkach to 
zwykli obywatele, zwykli parafianie, których życie przerwało okrucieństwo wojny. Dlatego 
bardziej od pomnika należał im się grób i pamięć, a więc cmentarz jest najlepszym do tego 
miejscem. Usytuowanie na uboczu powoduje, że w zadumie można się tam zatrzymać i za-
stanowić nad przeszłością i przyszłością. Całość nawiązuje do zburzonego muru, który 
przypomina zniszczenia wojenne. Także materiał, z którego został zbudowany pomnik jest 
nieprzypadkowy. Kamienie pochodzą z zabudowań z czasów II wojny światowej, a cegły  
z kościoła w Brzezinach. Temu miejscu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe, którego re-
likwie obecne są w brzezińskiej świątyni. On tak samo jak miliony innych istnień ludzkich 
zakończył swe ziemskie życie poprzez zło wojny. Jednak swoją postawą pokazał, że nawet 
w tak okrutnym miejscu, jakim był obóz koncentracyjny: człowiek dla człowieka może być 
człowiekiem, a nawet aniołem. Na murze znajduje się m.in 18 tabliczek imiennych, popiersie 
św. Maksymiliana i tablica z napisem: Pamięci mieszkańców Parafii Brzeziny, którzy zginęli 
w obozach koncentracyjnych, na polach bitew i podczas działań wojennych. Niech ofiara ich 
życia, będzie dla nas przestrogą. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał kombatant Sta-
nisław Śmietana. Następnie ten symboliczny grób poświęcił ks. kanonik Józef Knap. Harce-
rze z 44 KDH i zuchy z Brzezin wyczytali poległych i zapalili znicze. Spotkanie na cmentarzu 
zakończyło się wspólną modlitwą i przemowami gości.  Później zebrani udali się do kościoła 
na mszę świętą w intencji ofiar wojen z terenu Parafii Brzeziny. Kolejna część spotkania od-
była się w Świetlicy przy fontannie. W specjalnie udekorowanej sali odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych połączone ze wspomnieniami o osobach poległych z okoli-
cy. Spotkanie zakończyło się "Modlitwą obozową", a po niej organizatorzy poczęstowali 
wszystkich przybyłych pysznym żurkiem. 
 

 

 

Boży człowiek… - św. Grzegorz Cudotwórca (17 listopada) 
Teodor urodził się w Neocezarei, w Poncie (Mała Azja) ok. roku 
213. Kiedy miał 14 lat, zmarli jego rodzice. Żądny wiedzy, udał 
się ze swym bratem, Atenodorem, do Aten, a potem do Bejrutu 
w Fenicji, gdzie studiował retorykę i prawo. Z okazji ślubu siostry 
z wysokim urzędnikiem obaj bracia udali się do Cezarei Pale-
styńskiej, która była wtedy stolicą Palestyny. Tu zetknęli się  
z Orygenesem, który założył tam właśnie szkołę katechetyczną, 
głośną na cały Wschód. Oczarowani jego ogromną wiedzą  
i erudycją, zostali jego uczniami. On też nakłonił ich do porzuce-
nia pogaństwa i przyjęcia chrztu. Wtedy Teodor jako "nowy" 
człowiek zmienił imię na Grzegorz. Odtąd należał do najżarliw-
szych uczniów Orygenesa. Około roku 238 razem z bratem po-
wrócili do ojczyzny. Grzegorz musiał wyróżniać się niezwykłą 
wiedzą i świętością życia, skoro mimo młodego wieku (25 lat) 
został wyświęcony przez metropolitę Fedimosa na biskupa Neo-
cezarei. Miasto było wówczas zupełnie pogańskie. Grzegorz 

rozwinął w nim szybko gorliwą działalność. Jego żywoty głoszą, że kiedy przy śmierci zapy-
tał, ilu jest jeszcze w mieście pogan, miał otrzymać odpowiedź, że tylko siedemnastu. Wtedy 
święty z radością miał zawołać: "Dzięki Ci, Boże, bo właśnie tylu na początku swoich rzą-
dów zastałem chrześcijan". Pełen zasług św. Grzegorz pożegnał ziemię 17 listopada po-
między rokiem 270 a 275. Zaliczany bywa do grona Ojców Kościoła. Modlitwa. Panie przez 
wstawiennictwo św. Grzegorza prosimy Cię gorliwość w głoszeniu Twego Słowa. Amen 

W poszukiwaniu… 
„Wśród pierwszych chrześcijan krążyła porada ‘jak nawrócić poganina – należy dać mu za-
mieszkać na trzy miesiące w rodzinie chrześcijańskiej. Po tym okresie czasu nie jest możli-
we, aby nie zauważył, że panuje tam nadprzyrodzona miłość w relacjach rodzinnych’.  Oby-
śmy tylko nie upadali w dawaniu dobrego przykładu, bo jest to trudne….” Ciekawe czy jakiś 
ateista nawrócił by się zamieszkując w naszym domu? Wschód słońca czas na pracę nau-
kę, sprzątanie, potem sen i kolejny dzień. Raz w tygodniu czas na Mszę w kościele, od cza-
su do czasu chrzciny, śluby, pogrzeby i tak mija tydzień za tygodniem, rok za rokiem. Jedni 
dojrzewają drudzy się starzeją. Lecz czy nadal jest w nas powszechna radość życia Chrze-
ścijańskiego? Czy to jest rytm naszej wiary i pogłębiania relacji z Bogiem oraz drogą do 
świętości czy stał się tylko rytuałem? Czy jeśli ktoś przyjedzie do naszego kraju gdzie jest 
tak dużo ochrzczonych ludzi to czy zauważy, że panuje tutaj nadprzyrodzona miłość w rela-
cjach między ludźmi? Minęło 2000 lat a świadectwo wciąż to samo dzisiaj pomarańczowe 
stroje na tle morza bądź oceanu i piasek wkoło, dwa tysiące lat temu zwierzęta i krzyże we-
wnątrz Koloseum. Mijają lata a Dobra Nowina wciąż jest głoszona i wciąż zmienia świat, kie-
ruje ludzi ku zbawieniu i życiu wiecznemu. „Mnie prześladowali i was będą”, „W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele”, „Ten lud czci mnie wargami lecz sercem jest daleko ode mnie”, 
„Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki” „kto pełni wolę Bożą ten mi jest bratem, siostrą  
i matką” „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”                     /KK/ 

Zamyśl się… 
„Wątpliwości nie rujnu-
ją wiary lecz ją umac-
niają.”     /Lew Tołstoj/                               

Uśmiech… 
Policjant zatrzymuje bacę jadącego furmanką. - Baco, co wiezie-
cie? Baca nachyla się i szepcze: - Siano.  - Czemu tak cicho mó-
wicie?   - Żeby koń nie usłyszał! 

Coś dla ducha… 
„Święta Matka” 

Jeśli kiedykolwiek będę Świętą — na pewno będę Świętą od „ciemności”. Będę ciągle nieo-
becna w Niebie - aby zapalić światło tym, którzy są w ciemności na ziemi. Powiedziała  
bł. Matki Teresy z Kalkuty.  

 


