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Poniedziałek 21.11 Ofiarowanie NMP (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + Mirosława i Jerzego Gierasińskiego  
        2) + Ryszarda Zegadło od rodz. Zawadzkich  
1630 + Wiesława, Aleksandra, Mariana i Janinę Kubickich zam. brat   
Wtorek 22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)   
1600 1) + Ryszarda Zegadło od rodz. Radzymińskich i Trepków  
        2) + Cecylię i Henryka Kmiecików    
1630 + Juliana Śmietanę od koleżanek z pracy córki Renaty   
Środa 23.11 Dzień Powszedni   
1600 + Jana, Mariannę Sołtys zam. rodzina  
1630 1) + zm. z rodz. Frankowiczów Dziewięckich Wojtysiów 
        2) + Genowefę, Adama Cygan, Kazimierza Siwierskiego zam. Elżbieta z rodziną   
Czwartek 24.11 Św. Andrzeja Dung-Lac, Prezbitera i Tow. Męcz. (wsp. obow) 
1600  + Jana, Piotra Sochów (r. śm.)   
1630 + Bogdana Wawrzeńczyka (r. śm.)  
Piątek 25.11 Dzień Powszedni – Relikwie bł. Franciszki Siedliskiej 
1600 + zm. z rodziny Malickich, Kowalskich i Zegadłów  
1630 1) + Mariana, Genowefę Kutów i zm. z rodziny Kutów zam. Elżbieta z rodziną  
        2) + Jana Nowaka zam. dzieci  
Sobota 26.11 Dzień Powszedni  
1600  1) + Grażynę Krzysztofek zam. rodzina Kunderów  
         2) + Franciszka i Franciszkę K???????? i Władysława Klisik   
1630 + Danutę, Antoniego, Stefanię Nosków zm. z rodziny Sikorskich i Orzechowskich   
Niedziela  27.11 I Niedziela Adwentu 
800 + Marcina, Władysława Sołtysa, Władysławę i Mieczysława Stępień z int. rodz. Sołty-
sów 
1000 + Franciszkę (3 r. śm.), Jana i zm. z rodz. Kubickich i Pietrzczyków  
1200 Msza Święta za parafię 
1600 + Waldemara, Annę, Tadeusza Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, Andrzeja, Stani-
sławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Helenę, Stanisława Kasprzykków zam. 
rodzina  
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 PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
  

 

Uroczystość Chrystusa Króla 
20 listopada 2016 r. Nr 51 (417) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Sm 5, 1-3 
                   Kol 1, 12-20 
Ewangelia: Łk 23, 35-43 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, 
lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: «Innych 
wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym».  Szydzili z Niego i 
żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw 

sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 
Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie je-
steś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga 
się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bo-
wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspo-
mnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 
Kazanie espresso… 
„Skazaniec, którego prowadzono na ukrzyżowanie, miał na piersiach Titulus - drewnianą 
tabliczkę z przyczyną skazania; w przypadku Jezusa napisano: >>To jest Król żydowski<<. 
Dzisiejsza Ewangelia nie bardzo pasuje do doniosłej nazwy: Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, która sugeruje, że Jezus będzie ukazany jako monarcha. 
>>Odkrycie, że Jezus nie jest z PiS ani z Platformy, że nie jest publicystą Frondy.pl ani 
Religia.tv wciąż wydaje się poza naszym zasięgiem<< - stwierdził Szymon Hołownia.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej  
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie! 
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały  

objęło Twe Królestwo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 20.11 -  Dzień Industrializacji Afryki 
× 21.11 -  Światowy Dzień Telewizji 
× 24.11 -  Światowy Dzień Telewizji 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W parafii przeżywamy przyjęcie Jezusa 
za Króla i Pana. Wczoraj taki Jubileuszowy Akt dokonał episkopat Polski w Łagiewnikach. 
Niech Chrystus króluje nie tylko na obrazach i w słowach. Oddajmy Mu nasze serca i wszel-
kie sprawy społeczne. Niech chroni naszą Ojczyznę przed upadkiem moralnym. Króluj nam 
Chryste! 
▪ Dziś kończy się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Czy wykorzystaliśmy ten czas łaski 
dany nam przez Kościół? Niech Miłosierny Pan błogosławi nam na każdy dzień.  
▪ 16 listopada odbyła się „Herbata z aureolą”, której patronowała bł. Marcelina Darowska. 
Tematem przewodnim były… siostry zakonne. Młodzi zastanawiali się po co światu zakon-
nice. W czasie spotkania napisali listy do kilku sióstr pochodzących z naszej parafii.  
▪ Za tydzień rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach 
codziennie o godz. 16.00 
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 w naszej parafii ks. Wojciech Oczkowicz wprowadzi re-
likwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera, męczennika, patrona harcerzy 
polskich. Przygotowujemy się do tego wydarzenia poprzez nowennę. Gdy delegacja para-
fialna odbierała relikwie nowego patrona w Toruniu, ks. bp Andrzej Suski powiedział: "Te re-
likwie są rzeczywiście na wagę złota, ponieważ po męczennikach, którzy zginęli w obozach 
koncentracyjnych nic nie pozostało. Towarzysze niedoli bł. ks. Stefana dotykając świętości 
jego życia ocalili niewiele, ale dzięki temu także i my dziś, w sposób namacalny, możemy 
dotykać świętości tego kapłana". 
▪ 25 listopada zapraszamy na mszę św. z relikwiami bł. Franciszki Siedliskiej. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Proszę Was o wybaczenie jeśli kiedyś was uraziłem, swoim słowem albo nie powiedziałem 
tego co powinienem powiedzieć proszę żebyście wybaczyli nam te wszystkie sytuacje kiedy 
chrześcijanie w obliczu ubogiego czy ubóstwa odwracali wzrok w inną stronę. Wybaczcie! 
Wasze przebaczenie mężczyznom i kobietom Kościoła którzy nie chcą widzieć ubogich jest 
dla nas jak święcona woda. To nas oczyszcza pomaga nam ponownie uwierzyć, że w sercu 
ewangelii znajduje się wielkie przesłanie o ubóstwie, że my – katolicy, chrześcijanie my 
wszyscy musimy tworzyć ubogi Kościół dla ubogich.” /Papież Franciszek spotkanie z bez-
domnymi w auli Świętego Pawła w ramach Roku Miłosierdzia/ 

Dlaczego Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i za-
wierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach  
i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozo-
stawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma 
nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca  
i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad wszystko 
wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde ko-
lano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).  
Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania 
Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na 
wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła 
intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym ży-
ciem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, moż-
na powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie 
domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad 
nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłu-
szeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego. (…) 

 (z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski) 
 

 

Boży człowiek… - bł. Elżbieta zwana Dobrą (25 listopada) 
Elżbieta urodziła się 25 listopada 1386 r. w Waldsee 
w Górnej Szwabii. Już w dzieciństwie dziewczynka 
odznaczała się szczególnym nabożeństwem do mę-
ki Chrystusa. W wieku 14 lat wstąpiła do Trzeciego 
Zakonu św. Franciszka. Pragnąc dalszego rozwoju 
duchowego, obrała za swojego spowiednika Konra-
da Kügelina, przełożonego kanoników  
z Waldsee. Dzięki jego prowadzeniu wraz z kilkoma 
innymi tercjarkami franciszkańskimi w 1403 r. naby-
ła dom w Reute na obrzeżach Waldsee. Kobiety 
pragnęły głębiej realizować swoje franciszkańskie 
powołanie. Wspólnota ta była pierwszym tego ro-
dzaju klasztorem Zakonu Franciszkańskiego, jako 
że w tamtym okresie tercjarze w zakonach żebra-
czych nie mogli jeszcze składać ślubów. Elżbieta 
poświęciła swoje życie modlitwie i służbie, pracowa-
ła w kuchni klasztornej i w ogrodzie, gdzie spędzała 
długie godziny na rozważaniu Bożych tajemnic. Sły-

nęła z gościnności, z jaką przyjmowała przybywających do niewielkiego klasztoru. Troszczy-
ła się także o ubogich, którzy przychodzili na furtę prosząc o pomoc. Jej miłość do Najświęt-
szego Sakramentu była tak wielka, że przez ostatnich 12 lat życia karmiła się jedynie Ko-
munią świętą. Według zachowanych przekazów, na jej głowie widać było ślady korony cier-
niowej, a na jej ciele - ślady biczowania. Chociaż stygmaty pojawiały się na jej rękach tylko 
czasami, Elżbieta zawsze czuła ból tych ran. Obdarzona była także darem przepowiadania 
przyszłości - zapowiedziała wybór papieża Marcina V i koniec Wielkiej Schizmy Zachodniej. 
Zmarła w 34. rocznicę swoich urodzin w roku 1420. Modlitwa. Boże przez przykład życia bł. 
Elżbiety daj nam pracować i żyć w pełni dla Ciebie. Amen. 
Tu es Petrus... 
191.  Mikołaj IV (22.II.1288-4.IV.1292) Girolamo Masei z Ascoli, franciszkanin. W roku 1272 
został mianowany prowincjałem zakonu w Dalmacji, później zaś legatem papieża w Bizan-
cjum. W 1274 został generałem zakonu, w 1278 kardynałem, w 1281 biskupem Palestriny. 
Z natury był człowiekiem skromnym i ustępliwym. Podczas jego pontyfikatu chrześcijanie 
utracili swoje ostatnie placówki w Palestynie i Syrii. Mikołaja nazwano wielkim papieżem mi-
syjnym: na jego polecenie zwłaszcza franciszkanie oddawali się pracy misyjnej w Albanii, 
Serbii, Bośni i Armenii. Franciszkanin Jall z Montecorrino dotarł z listami papieża aż do 
Chin. 
Zamyśl się… 
„Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia 
się żadnego błędu: bycie dobrym polega na po-
siadaniu woli poprawy.”                /Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech… 
Jasio pyta tatę: - Tato, dlaczego nie 
mogę się bawić tak, jak inne dzieci? - 
Nie gadaj tyle, tylko tasuj karty! 

Coś dla ducha… 
„Gdzie jest niebo”  

Po ciężkim wypadku karetka wiozła so szpitala małego chłopca. Był to malec zupełnie sa-
motny. Miał jedynego przyjaciela - zgorzkniałego i rozgoryczonego życiem, światem i ludźmi 
- człowieka niewierzącego. Pewnego dnia, kiedy ów przyjaciel przyszedł odwiedzić chłopca 
w szpitalu, ujrzał niechybne znaki bliskiej śmierci. Starał się go pocieszyć. - Niedługo znowu 
będziesz sprzedawał gazety! - O nie! Nie chcę tu być już dłużej. Nie będę żył i wiem o tym. 
Ale po zmartwychwstaniu zobaczę Jezusa jako jeden z pierwszych. Wtedy coś wstrząsnęło 
mężczyzną, który ze łzami w oczach zapytał: - A czy jesteś tego pewien, że Jezus tam bę-
dzie? - Oczywiście! Gdzie jest Jezus, tam jest niebo.                    /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


