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Poniedziałek 23.11 Dzień Powszedni 
1600 + Władysława (4 r. śm.) Stefanię, Jana i Bernarda Frankowiczów  
16.30 + Józefa, Annę, Natalię Rutkiewicz 
Wtorek 24.11 Świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, (wsp. obow.)  
1600 1) + Mariannę Sołtys i Jana Brzozę  
        2) + Feliksę Zygarowicz od uczestników pogrzebu 
1630 + Stanisława Frankowicza od uczestników pogrzebu 
Środa 25.11 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę Metryka zam. grono Pedagogiczne i Pracownicy Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzezinach 
1630 1) + Helenę, Stanisława Daleszaków zam córka Janina z rodziną 
        2) + Stniasława Lacha i zm. z rodz Lachów 
Czwartek 26.11 Dzień Powszedni  
1600  1) + Irenę Gola od uczestników pielgrzymek z Brzezin od strony Morawicy   
         2) Agnieszkę Ślizankiewicz z int kolegów i koleżanek z pracy ojca Franciszka 
1630 + Stanisława Ferankwoicza zam. żona Władysława 
Piątek 27.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Bogusława Dulębę (1 r. śm.)   
2) + Krystynę Sieczkowską od uczestników pogrzebu 
1630 + Mariannę Metrykę od uczestników pogrzebu  
Sobota 28.11 Dzień Powszedni  
1500 ślub  
1600 1) + Tadeusza Szostkiewicza (8r. śm.) i Stanisława Wójcika (7 r. śm.)   
2) + Agnieszkę  Śizankiewicz od Bogusławy i Tadeusza Woś 
1630 1) + Zdzisława Lacha i Stanisława Kruka z int. kolegi 
2) + Stanisława Frankowicza zam. szwagier Zenobiusz z rodziną 
Niedziela  29.11 I Niedziela Adwentu 
800 zm. z rodziny Rabiejów: Franciszka, Katarzynę Jana, Pelagię Wiktora, Stanisława 
1000 Msza Święta za Parafię  
1200 + Władysława Bedlę (14 r. śm.)  
1600 + Tadeusza Frankowicza zam. matka  
 

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  
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Uroczystość Chrystusa Króla 
22 listopada 2015 r. Nr 50 (365) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dn 7, 13-14 / Ap 1, 5-8 
Ewangelia: J 18, 33b-37 
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim?». Jezus 
odpowiedział: «Czy to mówisz od sie-
bie, czy też inni powiedzieli ci o 
Mnie?». Piłat odparł: «Czy ja jestem 
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wy-
dali mi Ciebie. Coś uczynił?». Odpo-
wiedział Jezus: «Królestwo moje nie 
jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany Ży-
dom. Teraz zaś królestwo moje nie 
jest stąd». Piłat zatem powiedział do 
Niego: «A więc jesteś królem?». Od-
powiedział Jezus: «Tak, jestem kró-
lem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego głosu». 
Kazanie espresso… 
">>Dlaczego władza każdej maści ma 
mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, 
jestem dla niej śmieciem [...]. Pod 
każdą władzą czuję się jak kundel!" - 
mówił Adaś Miauczyński w Dniu Świ-

ra. 
Jezus przypomina, że Jego królestwo nie jest z tego świata, panują w nim inne zasady, niż 
w naszym świecie: nie niesprawiedliwości, siły czy przemocy, a Jego słudzy nie używają 
broni. 
>>Nie przykładajcie waszej miary do mojego Królestwa, bo to jest zła miara. Jestem Kró-
lem, który umiera na krzyżu wśród złoczyńców, Zbawicielem który was wyzwala przez wła-
sną klęskę.<<"                                                                                                    /ks. E. Burzyk/ 

Błogosławiona Franciszka Siedliska  
- Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 24.11 – Katarzynki    
× 28.11 – Andrzejki  
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 
▪ Dnia dzisiejszego do naszej świątyni o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki wprowadzi relikwie 
bł. Franciszki Siedliskiej. Wypraszajmy przez jej wstawiennictwo szczególnie potrzebne łaski 
dla naszych rodzin. 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się promocja Światowych Dni Młodzieży. Na 
wyjazd wolontariuszy do Krakowa udało się zebrać 770 zł. Bóg zapłać. 
▪ Za tydzień rozpoczyna się Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w roratach  
o godz. 16.00. 
▪ W środę 18 listopada po raz 13-ty odbyło się spotka-
nie Herbata z aureolą. Był to dokładnie rok od rozpo-
częcia tej inicjatywy. Młodzi tym razem spotkali się z bł. 
Franciszką Siedliską i rozmawiali o rodzinie. Na zakończenie był tort i małe prezenty dla 
każdego. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w to dzieło.  
▪ W dniu 13 listopada 2015 roku w Nowym Mieście nad Pilicą wolontariusze przygotowujący 
się do Światowych Dni Młodzieży odebrali dla Parafii Brzeziny relikwie pierwszego stopnia 
bł. Honorata Koźmińskiego. Przekazał je br. Zdzisław Tokarczyk, gwardian klasztoru. Z na-
szej parafii pochodzi 7 sióstr zakonnych należących do zgromadzeń założonych przez ojca 
Honorata. Ufamy, że jego charyzmatyczna postać może przyczynić się do kolejnych powo-
łań do życia konsekrowanego. Gorliwość w służbie zakonnej tego błogosławionego kapucy-
na uczy pokornego oddania się woli Boga. Jego przybycie w relikwiach do brzezińskiej para-
fii jest uwieńczeniem przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego. Relikwie trafi-
ły do Brzezin w pięknym relikwiarzu ufundowanym przez księży i siostry zakonne pochodzą-
ce z naszej parafii. 

Fragment homilii beatyfikacyjnej bł. Franciszki  
Wychodzić naprzeciw ludzkiej biedzie mo-ralnej i materialnej. Troska o człowieka biednego, 
chorego, steranego życiem, opuszczonego. Troska o wychowanie dzieci zaniedbane 
zwłaszcza religijnie, o samotne matki, o ratowanie życia nie narodzonych. A więc, szkoła, 
szpital, ulica! Dlatego też główne źródło odrodzenia społecznego widziała błogosławiona 
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza w zdrowej chrześcijańskiej rodzinie. Kontemplując 
Boskie Macierzyństwo Maryi, zwracała się ku ziemi i tym zadaniom, które człowiek ma na 
niej wypełnić: ku zadaniom małżeństwa i rodzicielstwa, ku godności Sakramentu Małżeń-
stwa i ku wielkości posłannictwa katolickich rodziców. Pragnęła służyć miłości ludzkiej,  
a więc życiu i jego rozwojowi, aby to życie, ten człowiek, który urodził się z rodziców w łącz-
ności z Bogiem, rósł i dojrzewał w tej samej łączności, by życie wzięte z Boga, było skiero-
wane w swoim rozwoju ku Niemu, by w Nim odnalazło świadomie swojego Stworzyciela  
i Ojca. 
Z Watykańskiej Ziemi…  
„Dziewięcioletni Julius, który zapytał Franciszka, co mu najbardziej się podoba w byciu pa-
pieżem, po czym przytulił się do Ojca Świętego, który go ucałował. W odpowiedzi Franci-
szek wyznał, że podoba mu się bycie proboszczem, pasterzem, a nie spotkania protokolar-
ne czy udzielanie wywiadów, choć i to robi. Przypomniał, że gdy był rektorem wydziału teo-
logicznego w Argentynie, po sąsiedzku była parafia, której został proboszczem. Bardzo lubił 
uczyć katechizmu i odprawiać Msze dla dzieci i rozmawiać z nimi, bo ich pytania były kon-
kretne a nie abstrakcyjne, a ponadto wiele się można od nich nauczyć. - Podoba mi się być 
papieżem w stylu proboszcza - podsumował Franciszek. Dodał, że lubi odwiedzać chorych  
i więźniów. Gdy wchodzi do więzienia, zastanawia się dlaczego oni się tam znaleźli, a nie on 
i pojmuje, że stało się tak dlatego, że Jezus prowadzi go za rękę. - Czuję to - wyznał Ojciec 
Święty. Dodał, że papież, który nie jest biskupem, pasterzem, proboszczem, może być inte-
ligentny i bardzo wpływowy, ale nie będzie szczęśliwy.”                                          /za:ekai.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Poncjusz (26 listopada) 
Poncjusz wywodził się ze szlachetnego sabaudzkiego ro-
du z Faucigny. Mając 20 lat, wstąpił w Abondance do ka-
noników regularnych w klasztorze pod wezwaniem Naj-
świętszej Maryi Panny od Obfitości. Był wzorem zakonnika 
i orędownikiem przyjęcia odpowiednio zmodyfikowanej 
Reguły św. Augustyna. Gdy zwiększyła się liczba współ-
braci, został wybrany na przełożonego zakonników zakła-
dających klasztor w Sixt (1144 r.). Jedenaście lat później 
Hadrian IV erygował tam samodzielne opactwo, a Pon-
cjusz został jego pierwszym opatem. Skłonił też okolicz-
nych opatów do założenia kongregacji kanoników. W 1173 
r. powrócił do Abondance, by i tam zostać opatem. Po kil-
ku latach zrezygnował z wszelkich godności, usunął się do 
Sixt, gdzie do końca życia był zwykłym bratem. Zmarł 26 
listopada 1178 r. Do rozszerzenia jego kultu, który począt-
kowo miał lokalny charakter, przyczynił się św. Franciszek 
Salezy. Poncjusza beatyfikował w 1896 r. papież Leon 
XIII. Modlitwa. Boże w Trójcy Wszechmocny przez wsta-

wiennictwo bł. Poncjusza, opata, daj nam usłyszeć głos Twego powołania. 
Tu es Petrus... 
138. Sylwester II (2.IV.999-12.V.1003) Gerbert z Aurillac, biskup Rawenny, był pierwszym 
Francuzem na tronie papieskim i człowiekiem niezwykle wykształconym: astronomem i filo-
zofem, znawcą nauk przyrodniczych, poetą i matematykiem, po studiach u arabskich uczo-
nych w Hiszpanii. Na papieża wybrano go 2 kwietnia 999. W drugie tysiąclecie wprowadził 
Kościół człowiek godny tego urzędu. Szczególne znaczenie miał pontyfikat Sylwestra dla 
misji we wschodniej Europie: o Polskę i Węgry zabiegał Kościół Wschodu, jednak dzięki ce-
sarzowi niemieckiemu oba te kraje znalazły się w orbicie wpływów Zachodu. Na Węgrzech 
ustanowił papież arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu (Esztergom); księciu węgierskiemu Vajko-
wi, który od chrztu nosił imię Stefan, przesłał papież koronę królewską. W ostatnich miesią-
cach pontyfikatu poświęcał się Sylwester coraz bardziej wewnętrznej reformie Kościoła.  
W lutym 1001 musiał uciekać z Rzymu przed rozruchami, później jednak powrócił 
Zamyśl się… 
„Umrzeć za religię 
jest łatwiej niż ab-
solutnie nią 
żyć…”           
     /Jorge Borges/ 

Uśmiech… 
Przed sądem stoi dwóch młodych kompozytorów oskarżających się na-
wzajem o plagiat. Sąd powołał biegłego, który wysłuchał utworów obu 
skarżących. Sędzia zwraca się do biegłego: - To teraz proszę rozstrzy-
gnąć, kto jest w tym sporze poszkodowany. Na co biegły: - Mozart, pro-
szę Wysokiego Sądu. 

Coś dla ducha… 
„O koniu i siodle” 

Biografowie Franciszka Salezego odnotowują interesujące zdarzenie z jego życia. Otóż 
święty biskup w czasie licznych podróży (oczywiście wierzchem) spotkał pewnego razu but-
nego wieśniaka, który twierdził, iż potrafi się modlić w takim skupieniu, że żadne uboczne 
myśli nie mają do niego dostępu. – Gratuluję – odparł biskup. – Jeszcze nie spotkałem ni-
kogo takiego, dlatego chciałbym cię wynagrodzić. Posłuchaj: jeżeli potrafisz odmówić cały 
„Ojcze nasz” bez myślenia o czymś innym, dam ci mojego pięknego wierzchowca. Ucieszył 
się chłopina i zaczął zaraz modlitwę: - Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Two-
je. Przyjdź Królestwo Twoje… A czy siodło również dostanę, czy tylko samego konia? – 
Niestety, ani konia, ani siodła – odpowiedział z uśmiechem mądry biskup.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 


