
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 13.11 Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszyc 
męczenników Polski (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Jadwigę Zawadzką (r. śm.)  
        2) + Stanisława Zychowicza z int. sąsiadów Wierzbickich   
1630 + Piotra Malickiego (20 r. śm.) i Kazimierę Malicką (18 r. śm.)  
Wtorek 14.11 Dzień Powszedni   
1600 + Stefanię, Antoniego, Stanisławę Knap  
1630 1) + Tadeusza, Marcina Wiejas, Stanisława Sołtysa, zm. z rodz. Wiejasów, Tkaczów i 
Sołtysów, Jerzego i Marcina Kwapiszewskiego z int. Bogdana Wiejasa  
        2) + Antoniego, Katarzynę, Jana, Stanisława, Mariannę, Wincentego i zm. z rodz. La-
chów   
Środa 15.11 Dzień Powszedni   
1600 1) + Romana, Stanisławę Znój, Mieczysława, Helenę Błaszkiewiczów z int. rodziny 
        2) + Natalię Mucha zam. Antonina Pobocha    
1630 + Jerzego Grudnia (20 r. śm.) zam. syn Łukasz z rodziną  
Czwartek 16.11 Dzień Powszedni  
1600 + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. syna z rodziną  
1630  1) + Stanisława, Jana, Katarzynę Pasków, Stanisława, Władysława, Tadeusza, Irenę 
Golów  
         2) + Stefanię Posłowską zam. syn Krzysztof z rodziną  
Piątek 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Franciszkę i Mieczysława Malickich  
1700 + zm. z rodz. Frankowiczów, Dziewięckich i Wojtysiów   

Sobota18.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy - RELIKWIE  
1600 + Władysława Domagałę zam. rodzina  
1630 1) + Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego  
        2) + Aurela Zegadło z int. Bożeny i Jana Koziarczyk z dziećmi    
Niedziela  19.11 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Władysława (r. śm.), Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów  
1000 + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 1) + Henryka Materka (r. śm.) zam. Krystyna Materek  
        2) + w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. ul. Chęcińska 290-274 
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 XXXIII Niedziela Zwykła 
12 listopada 2017 r. Nr 51 (468) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 6, 12-16 / 1 Tes 4, 13-14 
Ewangelia: Mt 25, 1-13 
«Jezus opowiedział swoim uczniom tę 
przypowieść: «Podobne będzie królestwo 
niebieskie do dziesięciu panien, które 
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nieroz-
sądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne 
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy 
się pan młody opóźniał, senność ogarnęła 
wszystkie i posnęły. Lecz o północy roz-
legło się wołanie: „Oto pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy po-
wstały wszystkie owe panny i opatrzyły 
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roz-
tropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo 
nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roz-
tropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystar-
czyć. Idźcie raczej do sprzedających  
i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nad-
szedł pan młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi 
zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozosta-

łe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, 
powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».». 

Kazanie espresso… 
„„>>Autorytet, który uwierzył, że jest <<kimś>>, jest już na krawędzi upadku, zaraz będzie 
<<niczym>>. Od tego miejsca powinien był zacząć i tam pozostać<< - uważa profesor Ta-
deusz Sławek. 
Jezus przestrzega swoich uczniów, by nie wywyższali się nad ludźmi, do których zostali po-
słani; by nie spotkał ich los zadufanych w sobie, zakłamanych faryzeuszy i uczonych w Pi-
śmie. 
Krzysztof Kieślowski bał się nauczycieli, terapeutów, polityków, księży, tych wszystkich, któ-
rzy pokazują drogę: >>Bo na dobrą sprawę […] nikt naprawdę nie wie, z paroma wyjątka-
mi<<.”                                                                                                                 /ks. E. Burzyk/ 
 

Bł. Karolino ucz nas czystości serca i duszy 
 
 
 

Extra… 
× 08.11 - Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki 
× 16.11 - Dzień Służby Zagranicznej 
× 17.11 - Dzień bez Długów 



A w parafii… 
▪ Wczoraj przeżywaliśmy wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej. 
▪ W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
▪ 18 listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózki, zapraszamy na msze z błogosła-
wieństwem jej relikwiami. 
▪ W naszej parafii po raz kolejny rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, który ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom najuboż-
szym. Żywność zostanie wydana w najbliższą sobotę 11 listopada w godzinach 8.00-11.00 
w punkcie Caritas (sala św. Matki Teresy z Kalkuty). Osoby, które nie dostarczyły skierowa-
nia z GOPS proszone są o przekazanie dokumentu wolontariuszom Caritas podczas odbio-
ru żywności. 
▪ W niedzielę 5 listopada w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” w Brzezinach odbyły się 
Zaduszki Parafialne. Na spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, 
Parafialny Zespół Caritas i Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola przybyło ponad 50 
osób. Wszyscy goście zasiedli przy stołach zastawionych słodkościami. Spotkanie popro-
wadził Damian Zegadło, który prezentował kolejne sylwetki osób związanych z kościołem i 
parafią w Brzezinach. Znaleźli się wśród nich m.in. Stefan Barański, Irena Gola, Zygmunt 
Rogoziński, Genowefa Malicka, Antonina Buras, s. Anna Pietrzyk, s. Helena Krąż, ks. Hen-
ryk Gajek. Po krótkiej notce biograficznej był czas na chwilę wspomnień o danej osobie. 
Spotkanie okazało się niezwykła okazją do przypomnienia sobie ważnych i mniej ważnych 
wydarzeń oraz poznania osobistych historii. Zaduszki zakończyły się wspólną modlitwą w in-
tencji wymienionych osób.  

Ciekawostki z życia św. Jadwigi Królowej 
Jadwiga była dzieckiem Ludwika Andegaweńskiego, króla węgierskiego oraz Elżbiety, 
księżniczki bośniackiej. Jedynie jej babcie - Elżbieta Łokietkówna oraz Elżbieta Kujawska - 
urodziły się na terenie dzisiejszej Polski.  
W wieku 4 lat Jadwigę zaręczono z ośmioletnim Wilhelmem Habsburgiem. Była to część po-
lityki dynastycznej jej ojca i matki. Zachowało się również wiele legend z życia Jadwigi, które 
przekazał znany kronikarz - Jan Długosz. Między innymi o tym, że chciał ją porwać książę 
mazowiecki Siemowit IV. Inną historią przekazaną przez kronikarza jest to, o przybyciu do 
Krakowa w sierpniu 1385 roku porzuconego Wilhelma Habsburga. Według Długosza chciał 
on dopełnić "obowiązków małżeńskich" przyrzeczonych mu kilka lat wcześniej. Wówczas 
Jadwiga miała próbować toporem przebić bramę zamku, by uciec do ukochanego. 
Małopolscy rycerze, którzy po śmierci Ludwika mieli objąć opiekę nad małoletnią Jadwigą, 
zadecydowali o zerwaniu zaręczyn z Habsburgiem i wydaniu Jadwigi za wielkiego księcia li-
tewskiego Jagiełłę. Choć między małżonkami istniała znaczna różnica wieku (Jagiełło miał 
35 lat, Jadwiga - 12...), to jednak wbrew powszechnej opinii, Jadwiga nie wpadła w ręce 
"obleśnego" starca.   
Jadwiga była pierwotnie koronowana na króla. Pewnie pamiętacie ten moment na lekcjach 
historii, gdy nauczyciel zadawał podchwytliwe pytanie - kiedy Jadwiga została królową Pol-
ski? Tak naprawdę należało odpowiedzieć, że 16 października 1384 roku została korono-
wana na króla Polski - po łacinie ta formuła brzmiała wyraźnie: in regem Poloniae coronata.  
Musiała być bardzo dobrą osobą. Fakt ten przekazują nie tylko źródła kościelne czy hagio-
grafie, ale większość kronikarzy świeckich. Jednym ze śladów jest też odbita stopa Jadwigi 
przy kościele NMP "Na Piasku" w Krakowie. Podobno sama doglądała budowy fundowane-
go przez siebie kościoła. Legenda mówi, że ślad ten został zostawiony, gdy rozmawiała ze 
smutnym kamieniarzem. Kiedy zapytała, co mu jest, ten odpowiedział, że nie stać go na le-
czenie jego chorej żony. Królowa Jadwiga oddała mu wówczas bezcenną złotą klamerkę  
i pantofelek obsadzany szlachetnymi kamieniami, by miał za co zapłacić lekarzom i apteka-
rzom. Wówczas postawiła niechcący bosą stopę na kamieniu świeżo polanym wapnem. 
Odbity ślad został obkuty przez kamieniarza. 

Boży człowiek… - Św. Leopold III (15 listopada) 
Leopold urodził się ok. roku 1075 w Gars w Austrii. Po śmierci 
ojca Leopold objął samodzielne rządy nad Austrią w 1095 r. Wy-
różniał się wielką troską o potrzeby Kościoła, dlatego budował 
świątynie i sprowadzał zakonników, aby powiększyć skromną 
liczbę tamtejszego kleru. Założył słynne opactwo w Melk i nie-
mniej głośne potem opactwo w Klosterneuburg pod Wiedniem, 
istniejące do dziś. Przyjaźnił się też z bł. Hartmannem, później-
szym biskupem Bressanone. Kiedy wybuchł spór między cesa-
rzem a papieżem, św. Leopold opowiedział się po stronie papie-
ża. Ten w dowód wdzięczności obdarzył go tytułem "syna św. 
Piotra". Leopold był powinowatym cesarza Henryka V, gdyż pojął 
za żonę jego siostrę, Agnieszkę, z którą miał 18 dzieci. Przy za-
łożonym przez siebie opactwie ufundował obok swojej rezydencji 
w Klosterneuburgu słynną na całą Austrię szkołę, którą oddał 
wraz z klasztorem i kościołem kanonikom regularnym św. Augu-
styna. Ufundował ponadto opactwo cysterskie w Heiligkreuz  

i słynne opactwo w Mariazell, najsłynniejsze austriackie sanktuarium maryjne. Zmarł w cza-
sie polowania 15 listopada 1136 r. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez wstawiennictwo 
św. Leopolda prosimy ucz nas pokory i posłuszeństwa. Amen. 

Tu es Petrus... 
239. Bł. Innocenty XI (21.IX.1676-12.VIII.1689) Benedetto Odeschalchi, ur. w 1611 w Co-
mo. Od 1645 był kardynałem. Uważa się go za jednego z najbardziej godnych papieży tych 
czasów. Hojny dla ubogich, surowy zaś wobec siebie i oszczędny, był zagorzałym przeciw-
nikiem symonii i nepotyzmu. Sprzeciwiał się absolutyzmowi francuskiego króla Ludwika XIV 
(gallikanizm). Innocenty protestował też przeciwko prześladowaniu hugenotów przez Ludwi-
ka, potępiał molinizm, wielkimi sumami pieniężnymi wspierał walkę przeciwko Turkom. Uda-
ło mu się doprowadzić do przymierza Austrii z Polską, co przyczyniło się do zwycięstwa nad 
Turkami w 1683 pod Wiedniem i ostatecznie odsunęło zagrożenie tureckie od Zachodu. In-
nocentego XI, rzymianie od razu czcili jako świętego, ale dopiero Pius XII beatyfikował go  
w 1956. 

Zamyśl się… 
Nie długość czasu poświęconego na modlitwę stano-
wi o postępie duszy. Bo i te posługi zewnętrzne, gdy 
na nich przez posłuszeństwo czy dla pożytku drugich 
czas trawicie, wielką wam będą do postępu we-
wnętrznego pomocą i w jednej chwili lepiej was mogą 
przysposobić do zapałów miłości Bożej niż długie go-
dziny rozmyślania.                         /św. Teresa z Avila/ 

Uśmiech 
Do Kowalskiego przyjechała teścio-
wa i dobija się do drzwi:  
- Otwieraj, łobuzie, wiem, że jesteś 
w domu! Twoje adidasy stoją przed 
drzwiami!!!  
- Niech mama nie będzie taka mą-
dra, poszedłem w sandałach! 

Coś dla ducha… 
„Nigdy nie rezygnuj” 

Rodzina zaginionego na wojnie żołnierza zwykle wierzy, że on żyje. Na znak, że nie potrafią 
zrezygnować z tej wiary, wiele rodzin wiesza przed domami symboliczne flagi. Wiele razy 
wydają wszystkie pieniądze, aby ich znaleźć i przywieźć do domu. Jako chrześcijanin powi-
nieneś tak postępować, kiedy widzisz, że inni chrześcijanie odchodzą od wiary. Nigdy o nich 
nie zapominaj. Szukaj ich z miłością. Tak długo, jak żyją, ich dusze będą pragnęły wrócić do 
domu; tak długo, jak żyjesz, twoja wiara powinna mieć nadzieję i modlić się o ich powrót. 
Dlatego powieś na zewnątrz flagę dla duchowo zaginionych i pomóż im wrócić do domu, do 
Mnie.                                                                                                               /Andy Cloninger/ 

 


