
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich z int. Baranowskiej  
        2) + Zofię, Marię, Józefa, Czesława, Henryka, Mariana, Krystynę Słowińskich i Ja-
dwigę Kałużę 
1630 + Stanisława Znoja  
Wtorek 15.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra i zm.  
z rodz. Rejmentów, Józefę, Bronisława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława z int. Rej-
mentowej  
        2) + Jerzego Fałdzińskiego od uczestników pogrzebu 
1630 1) + Wiesława Kubickiego od sąsiadów z bloku 10 
        2) + Mariannę Kowalską   
Środa 16.11 Dzień Powszedni   
1600 1) + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. syna z rodziną  
        2) + Ryszarda Zegadło od Matki Chrzestnej  
1630 1) + Bogdana Słowińskiego zam. swat i swatowa Jan i Dorota Gola 
        2) + Barbarę Adamczyk zam. córki i mąż   
Czwartek 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Juliana Śmietanę zam. rodzina Pawlików 
        2) + Mariana Leśniaka zam. córka Marlena z rodziną   
1630 1) + Józefa Skorodzienia od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę Lach z int. siostry  
Piątek 18.11 Bł. Karoliny Kózkówny – Relikwie bł. Karoliny 
1600 1) + Bolesława (r. śm.) i Anielę i zm. z rodz. Malickich 
        2) + Ryszarda Zegadło od Zespołu Caritas  
1700 Za wszystkie dusze zmarłych spoczywających na cmentarzu w Brzezinach o wieczne 
zbawienie 
Sobota 19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)   
1600  1) + Władysława Domagałę (r. śm.) i Mariannę Domagała z int. rodziny  
         2) + Bogdana Słowińskiego zam. siostra Ewa z rodziną   
1630 1) + Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego  
        2) + Adriana Zawadzkiego  
Niedziela  20.11 Uroczystość Chrystusa Króla – Relikwie św. Rafała 
800 + Władysława (r. śm.) Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów  
1000 + Adama, Frankowicza zam. rodzice 
1200 Msza Święta za parafię 
1600 + Henryka Materka (r. śm.)  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ml 3, 19-20a /  2 Tes 3, 7-12    
Ewangelia: Łk 21, 5-19  
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona 
pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyj-
dzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który by nie był zwalony».  Zapytali Go: 
«Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się 
to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod mo-
im imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł 
czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posły-
szycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, 
ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Po-
wstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw króle-
stwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zara-
za; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą 
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień 
oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów  

i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie so-
bie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, 
której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was  
o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale 
włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 
Kazanie espresso… 
„Zdaniem Daniel Nettle, gdy ktoś mówi, że jest zadowolony z życia, nie ma na myśli 
stałego szczęścia; chodzi o to, że po zbilansowaniu przyjemności i cierpień uważa, iż 
na dłuższą metę wynik jest dodatni. 
Jezus zapowiada, że chrześcijanie będą doświadczać przeróżnych cierpień oraz 
prześladowań, lecz w ostatecznym rozrachunku, w aspekcie zbawienia i życia wiecz-
nego, >>przez wytrwałość ocalą swoje życie<<. 
Sadi z Sirazu, jeden z największych poetów perskich XIII wieku, narzekał, że nie ma 
butów. Przechodząc obok wejścia do meczetu, zobaczył człowieka bez nóg. Przestał 
narzekać i szemrać na swój zły los.”                                                     /ks. E. Burzyk/ 

W oczekiwaniu na  
Przyjęcie Jezusa za Króla i Pana 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jerzego Fał-
dzińskiego z Kielc i Czesławę Machulską z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pamiętajmy o modlitwie. 
▪ Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Dzień wcześniej, w sobotę 19 listopada o godz. 10.00 w Krakowie-
Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia roz-
pocznie się Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Jej kulmi-
nacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie prokla-
mowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. – Jubileuszo-
wy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do 
życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślają biskupi w liście pasterskim za-
chęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Dodają, że w proklamacji 
Aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę głęboko wewnętrzną, duchową, któ-
ra ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi  
i owocuje w społeczeństwie”. W naszej parafii Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odbę-
dzie się w niedzielę na wszystkich mszach świętych. Przygotujemy się do tego wydarzenia 
poprzez codzienną modlitwę oraz otwarcie serc przed naszym Królem i Panem. 
▪ 27 listopada w I Niedzielę Adwentu o godz. 10.00 do naszej świątyni zostaną wprowadzo-
ne relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera, męczennika i patrona har-
cerzy polskich. Przygotujemy się do tego dnia modlitwą nowennową od piątku 18 listopada. 
▪ Dnia 18 listopada przypada wspomnienie liturgiczne bł. Karoliny Kózki, a 20 listopada – 
św. Rafała Kalinowskiego. Zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek zapraszamy na Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
▪ Żywność unijna będzie wydawana 18 i 19 listopada w godz. 17.00-20.00. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży Góra zaprasza w środę 16 listopada na godz. 18.00 do Świetli-
cy Wiejskiej na „Herbatę z aureolą”, której patronować będzie bł. Marcelina Darowska. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Modlitwa przed Aktem Oddania Chrystusowi Królowi 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz 
Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś 
nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź 
Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, 
oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Pra-
wu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie 
nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przy-
rzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, 
które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na 
Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji 
tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porząd-
kować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Oj-
czyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawie-
nia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: króle-
stwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, 
teraz i na wieki wieków. Amen. 

Nowenna do bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalnia-
jąc ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką 
miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł 
męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. 
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za 
wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski........, o którą po-
kornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pa-
sterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 

 

 

Boży człowiek… - bł. Salomea (19 listopada) 
Salomea była córką księcia małopolskiego z dynastii Pia-
stów - Leszka Białego i Grzymisławy z Rurykowiczów, 
księżniczki ruskiej. Urodziła się na przełomie 1211/1212 r. 
Mając zaledwie 6 lat została zaręczona z księciem węgier-
skim Kolomanem (bratem św. Elżbiety Węgierskiej), co 
miało utrwalić pokój między Polską a Węgrami. Salomea 
poślubiła wkrótce Kolomana, od początku przyrzekając - 
za zgodą męża - zachowanie dziewictwa. W 1241 r. Kolo-
man zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie z Tatarami 
nad rzeką Sajo. Bolesław Wstydliwy, jej młodszy brat, oka-
zywał jej wielką serdeczność. Salomea nie chciała jednak 
pozostać na dworze książęcym, postanowiła bowiem po-
święcić się życiu zakonnemu. W 1245 r. wstąpiła do ufun-
dowanego przez Bolesława Wstydliwego klasztoru klary-
sek w Zawichoście koło Sandomierza, gdzie zamieszkała 
wraz z pierwszymi polskimi klaryskami. Jej obłóczyn doko-
nał ówczesny prowincjał franciszkanów podczas kapituły  
w Sandomierzu. Z czasem jednak uświadomiono sobie, jak 

łatwo klasztor w Zawichoście może stać się łupem najazdów litewskich, ruskich, a zwłasz-
cza tatarskich. Kilkanaście lat później Bolesław Wstydliwy uposażył drugi klasztor sióstr kla-
rysek pod Krakowem, opodal miejscowości Skała, i tam w 1260 r. przeniósł siostry z Salo-
meą. W Skale Salomea spędziła pozostałe lata swego życia. Choć nie była nigdy ksienią, jej 
troską było zabezpieczenie siostrom utrzymania. By również po jej śmierci klasztor nie cier-
piał niedostatku, wyposażyła testamentem kościół klasztorny w kosztowne paramenty i na-
czynia liturgiczne. Założyła przy klasztorze miasto na prawie niemieckim. W 1268 r. poważ-
nie rozchorowała się. W spisanym testamencie wszystko, co jeszcze miała, przekazała 
klasztorowi na utrzymanie mniszek. Zastrzegła wszakże, że w razie katastrofy, takiej jak po-
żar czy wojna, jej majątek może zostać przeznaczony na odbudowę klasztoru lub kościoła. 
Zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268 r. Modlitwa. Boże, któryś w bł. Matce Salomei 
wzgardę ziemskiego królestwa z czystością panieńską w małżeństwie połączył; daj nam, 
prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem 
Tobie służąc, niewiędnącą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Amen. 
Tu es Petrus... 
190.  Honoriusz IV (2.IV.1285-3.IV.1287) Giacomo Savelli, wnuk brata Honoriusza III, zo-
stał wybrany na papieża 2 kwietnia 1285 w Perugii, Urodzony w 1210 w Rzymie od 1261 był 
kardynałem. Kiedy objął urząd papieża był niemal zupełnie sparaliżowany. 

Uśmiech… 
„Szatan boi się 
ludzi radosnych.”              

/Św. Jan Bosko/ 

Zamyśl się… 
Sąsiedzi pytają Jasia: - Dlaczego na-
zwałeś swego psa "Idiota"? - Dla hecy! 
Ile ludzi się ogląda, gdy go wołamy! 

Extra… 
× 14.11 - Ogólnopolski Dzień 
Seniora 
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet 

Coś dla ducha… 
„Łaska śmierci”  

Bohdan Korzeniowski w książce „Sława i infamia” opisuje swój pobyt w klasztorze kartuzów 
Grande Chartreuse koło Grenoble. Widział, jak mnisi żyli w pustelniach, zbierali się w nocy 
na wspólną modlitwę. Pewnej nocy obudził go wesoły gwar. Zakonnicy podskakiwali klasz-
cząc w ręce, rzucali się sobie w objęcia. Przyczyną tej radości była… śmierć jednego ze 
współbraci. Chowano go bez trumny, z kapturem nasuniętym na twarz. Radosne śpiewy 
podkreślały fakt, że Bóg powołał zmarłego do siebie. Z tą łaską wiązał się przywilej mówie-
nia przez całą godzinę.                                                                   /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


