
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 07.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Anielę Czwartosz (30 r. śm.) i Jana Czwartosza zam. syn Henryk z rodziną  
       2) + Władysława, Katarzynę, Józefa, Stefana Kruków Franciszka Kutę zam. Henryk 
Kuta z rodziną  
1630 1) + Grażynę Krzysztofek zam. koleżanki z Bieleckich Młynów 
        2) + Bogdana Słowińskiego od uczestników pogrzebu   
Wtorek 08.11 Dzień Powszedni  
1600 1)  Za zmarłych Żołnierzy Niezłomnych którzy oddali życie w obronie Ojczyzny   
        2) + Krystynę Wierzbicką 
1630 + Juliana Śmietana zam. rodzina Stachurów   
Środa 09.11 Rocznica poświęcenie Bazyliki Laterańskiej (święto)  
1600 1) + Krystynę (1 r. śm.) i Władysława Sieczkowskiego (r. śm.) z int. dzieci 
        2) + Bogdana Słowińskiego zam. rodzina Snochowskich i Gawronów 
1630 1) + Jana (r. śm), Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurdków  
        2) + Henryka Kowalskiego   
Czwartek 10.11 Św. Leona Wielkiego, papieża i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Krzysztofa Lewickiego, Kazimierę i Józefa Gibasa  
         2) + Witolda, Zdzisława, Piotra Woźniaków, Kazimierę i Józefa Tworków, Genowe-
fę i Tadeusza Szczepanków  
1630  1) + Juliana Śmietanę zam. rodzina Śliwińskich   
         2) + Stanisława Znoja (7 r. śm) 
Piątek 11.11 Św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
800 + Jerzego (25 r. śm.) i Ryszarda Kowalskich 
1200 msza św. w intencji Ojczyzny 
1600 1) + Stefana, Annę, Tadeusza Salamonów zm. z rodz. Salamonów, Gabrysiów Wę-
grzynów, Kazimierę, Józefa, Gibasów, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
        2) Msza Święta za Parafię 
1800 + Eugeniusza, Piotra (r. śm.), Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Stefana, Józefę, Ma-
riana Nowaków, Henryka Ślusarczyka.  
Sobota 12.11 Św. Jozafata, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) 
1600  1) + Stanisława Kija (r. śm.) z int. rodziny 
         2) + Ryszarda Zegadło od sąsiadów Więckowskich   
1630 + Adelę i Bronisława Kowalczewskich oraz ich dzieci   
Niedziela  13.11 XXXIII Niedziela Zwykła 
800 + Jadwigę Zawadzką (4 r. śm.)  
1000 Msza Święta za Parafię 
1200 + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich z int. Baranowskiej  
1600 + Ryszarda Zegadło, Anielę, Tadeusza Wotlińskich i zm. z rodz. Wotlińskich i Za-
rzyckich 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     2 Mch 7, 1-2. 9-14  
                    2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Ewangelia:  Łk 20, 34-38 
Jezus powiedział do saduceu-
szów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania:  «Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż wycho-
dzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną 
za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z mar-
twych, ani się żenić nie będą, ani 
za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, bę-
dąc uczestnikami zmartwychwsta-
nia. A że umarli zmartwychwstają, 
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa o krzaku, gdy Pana na-
zywa „Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie 
jest Bogiem umarłych, lecz ży-
wych; wszyscy bowiem dla niego 
żyją». 
Kazanie espresso… 
„Profesor Grzegorz Wrochna zau-
waża, że obecnie potrafimy odtwo-
rzyć warunki, jakie panowały we 
Wszechświecie w jednej miliardo-
wej części sekundy po Wielkim 

Wybuchu, ale nie wiemy, czyn on był. 
Ograniczona jest również nasza wiedza dotycząca nieba; mimo tłumaczeń Jezusa, trudno 
wyobrazić sobie, że dla kobiety, która miała siedmiu mężów, nie będzie to istotne, a mężo-
wie nie będą zazdrośni. 
>>Poeta jest tym, który nie wie, i to go pcha do dalszych poszukiwań, przez to może być też 
bardziej spostrzegawczy niż ktoś, kto wie na pewno<< - mówiła Wisława Szymborska pod-
czas noblowskiego odczytu.”                                                                            /ks. E. Burzyk/ 

 

150 lat Cmentarza w Brzezinach 
 
 
 
 



 
 

A w parafii… 
▪ Nasza parafia w dniach 30 października - 1 listopada 2016 roku przeżywała uroczystości 
odpustowe. W niedzielę na zakończenie Tygodnia Misyjnego do Brzezin przybyli Misjonarze 
Matki Bożej Pocieszenia o. Ashenafi Yonas Abebe Shamalo Gytyko Dylbato Dagome  
z Etiopii i o. Natanael Kagwima z Kenii. Podczas Mszy św. głosili kazania, przybliżając wier-
nym radość przeżywania wiary w krajach afrykańskich. Nie zabrakło także nauki śpiewów. 
Tego dnia na cele misji zostało zebrane 2611 zł. W poniedziałek szósty raz odbyło się czu-
wanie modlitewne „Świętych Obcowanie”. Rozpoczęło się od rozstrzygnięcia drugiej edycji 
Konkursu Plastycznego im. św. Brata Alberta „Świętych Malowanie”. Tym razem zadaniem 
dzieci było wykonanie na jednej stronie komiksu przybliżającego postać patrona, którego re-
likwie znajdują się w kościele brzezińskim. I miejsce w kategorii przedszkolnej zajęła Monika 
Skóra z Brzezin a w kategorii szkoły podstawowej Amelia Trela Z Bilczy. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali upominki ufundowane przez Pismo Parafialne SANCTUS, Gminę Morawica 
oraz firmę Madasweet. Tegoroczne czuwanie wypełniło kościół nie tylko świętymi i błogo-
sławionymi, których przybyło aż 60, ale także wiernymi. Homilię podczas spotkania wygłosił. 
ks. Andrzej Wojarski, wikariusz z Morawicy. Tym razem całe spotkanie nawiązywało do 
uczty niebiańskiej, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni. Modlitwa zakończyła się procesją 
wokół kościoła, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz ucałowaniem relikwii. 
Każdy przybyły tradycyjnie otrzymał także „coś słodkiego od świętego”. Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie czuwanie. Uroczystość Wszystkich Świętych była 
dniem Odpustu Parafialnego. Proboszcz ks. Józef Knap odprawił Sumę przy ołtarzu polo-
wym w intencji zmarłych parafian i ks. Augusta Żołątkowskiego, który 150 lat temu założył 
cmentarz w Brzezinach. Wieczorną modlitwę różańcową na brzezińskim cmentarzu popro-
wadził ks. Waldemar Wrzesień. Niech ten czas przypomina nam, że wspólnie tworzymy Ko-
ściół chwalebny (zbawionych w niebie), pokutujący (dusze w czyśćcu) oraz pielgrzymujący 
(wiernych na ziemi). 
▪ W niedzielę 23 października na cele hospicjum w Wilnie zostało zebrane 5298 zł. 
▪ W dniach 30.10-02.11.2016 w Brzezinach odbyła się także VIII Kwesta na rzecz odnowy 
cmentarza, którą zorganizowała Schola Parafialna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola. Zaangażowało się w nią ok. 120 wolontariuszy, którzy uzbierali 8581 zł. Dzięku-
jemy Samorządowcom z gminy Morawica i Sitkówka-Nowiny, dyrektorom szkół z Brzezin, 
Dębskiej Woli i Obic, nauczycielom i uczniom z Brzezin, Kowali, Bilczy i Morawicy, druhom 
OSP Brzeziny, Nida i Kowala, Parafialnemu Zespołowi Caritas, członkom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Scholi Parafialnej im. św. Stanisława Kostki. Bóg zapłać 
także wszystkim, którzy wsparli finansowo akcję. 
▪ Z okazji Święta Niepodległości Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie 
zaprasza na wieczornicę pt. "Ojczyzna to ziemia i groby", która odbędzie się w dniu 11 listo-
pada o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej "Przy Fontannie". 
▪ Serdecznie zapraszamy dziś na godz. 17.15 do kościoła w Bilczy na projekcję filmu „Bóg 
w Krakowie” 

Tajemnice różańcowe na listopad 
Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były 
wspierane w swoim wysiłku solidarności. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie 
wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. 
Czy wiesz, że… 
Jednym z największych matematyków średniowiecza był… papież Sylwester II. Ojciec Świę-
ty, którego pontyfikat przypadał na lata 999-1003 rozpowszechnił w chrześcijańskiej Europie 
cyfry arabskie, a także skonstruował abakus czyli liczydło oraz kilka instrumentów astrono-
micznych. 

 

 

Boży człowiek… - bł. Helena Enselmini (7 listopada) 
Helena urodziła się w 1207 roku w Padwie. Kiedy postanowiła 
wstąpić do zakonu, jej rodzina nie tylko się nie sprzeciwiała, ale 
wyraziła radość z tej decyzji. W wieku 12-13 lat Helena Enselmini 
wstąpiła do zakonu Ubogich Panien (klarysek) w Arcella. Według 
tradycji była jedną z pierwszych klarysek i znała osobiście św. 
Franciszka. To on miał jej osobiście wręczyć habit zakonny. Była 
też świadkiem cudów, jakich dokonywał św. Antoni z Padwy - co 
być może przygotowało ją na jej własne wyzwania duchowe. Na 
początku życia zakonnego była uśmiechnięta i radosna, pomimo 
skrajnego ubóstwa, w jakim żyła. Później jednak dosięgła jej 

ciemność: nie tylko cielesna, spowodowana chorobą, ale także duchowa, spowodowana 
wątpliwościami. Po jakimś czasie udało jej się jednak odzyskać spokój i pewność, że jej lo-
sami kieruje Opatrzność. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. 
Wskutek ciężkiej choroby straciła w 1230 roku mowę, wzrok i możność poruszania się. 
Przeżyła tak następnych kilkanaście lat. Helena miała dar wizji i kontemplacji. W ciągu 
ostatnich miesięcy życia nie przyjmowała pokarmów innych niż Najświętszy Sakrament. 
Zmarła 4 listopada 1242 roku w Arcelli. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Heleny 
prosimy Cię o siłę w kroczeniu Twoimi drogami. Amen. 
Tu es Petrus... 
189.  Marcin IV (22.II.1281-28.III.1285) Simon de Brion z Angers, został wybrany 22 lutego 
1281 podczas bardzo burzliwego konklawe w Viterbo. Od 1260 r. był wielkim strażnikiem 
pieczęci i kanclerzem króla francuskiego Ludwika IX. W 1261 został kardynałem i przez wie-
le lat był legatem papieskim na dworze francuskim. Przez cały pontyfikat pozostawał bez-
wolnym narzędziem w rękach francuskich królów. Marcin IV zrezygnował z planów zawarcia 
unii z Kościołem wschodnim, co więcej, w jesieni 1281 obłożył cesarza Michała VIII eksko-
muniką jako protektora herezji i zwolennika schizmy. Marcin IV, który nigdy nie rezydował  
w Rzymie, lecz cały czas w Orvieto, zmarł w Perugii. 
Uśmiech… 
W jednym z maltańskich kościołów można oglądać replikę bomby, która w czasie II Wojny 
Światowej wpadła do kościoła przez dach i za sprawą Bożej Opatrzności nie eksplodowała. 
Niemiecki lokator podczas rozmawy z maltańskim właścicielem mieszkania zapytał z szy-
derczym uśmieszkiem: - I co? Pan naprawdę wierzy że to, iż ta bomba nie wybuchła, to ja-
kiś cud sprawiony przez Boga? Maltańczyk odpowiedział ze stoickim spokojem:- Ależ skąd. 
Uważam, że to kwestia kiepskiej jakości pracy niemieckich konstruktorów bomb i niemiec-
kiej techniki. Mina Niemca – bezcenna! 
Zamyśl się… 
"Modlitwa nie może nas zbawić, ale czyni nas godnymi zbawienia".  
                                                                                                       /Abraham Joshua Heschel/ 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Marco Politi watykanista z „La Repubblica” w 1983 r. kiedy Jan Paweł II odwiedzał więzie-
niu Ali Agcę, dziennikarz ubrał się na czarno aby przypominać księdza przyłączył się do ks. 
Dziwisza i żywo z nim rozmawiając posuwał się w głąb więziennego korytarza, sprawiając 
wrażenie asystenta papieskiego sekretarza.”                 /Z: książka „Sługa Nowego Świata”/ 
Coś dla ducha… 

„Życie warte ratowania”  
Pewien człowiek ryzykował życie, by wyciągnąć z topieli chłopca, którego fale znosiły w głąb 
morza. Gdy ten już doszedł do siebie, powiedział swemu wybawcy: - Dziękuję za uratowa-
nie mi życia. Mężczyzna popatrzył mu w oczy i odparł: - No dobrze, dopilnuj tylko, by się 
okazało, że warto było je ratować.                                                                              /Anonim/ 

 


