
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego (wsp. obowiązkowe) - RELIKWIE 
1600 + Bolesława (r.śm) , Anielę, Henryka, Janinę, Mariana Malickich, Danutę i Jana Szlu-
fików  
1630 + Józefa Mazura (1 r. śm.) zam. żona i dzieci z rodzinami  
Wtorek 21.11 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny  (wsp. obowiązkowe)   
1600 1) + Aurela Zegadło zam. Kozak Bogdan z rodziną  
        2) + Juliana, Cecylię Śmietanę, Stefanię, Władysława Kruk zam. Piotr Rabiej   
1630 + Zofię i Stanisława Malickich zam. rodzina   
Środa 22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Cecylię, Henryka Kmiecików, Stanisława Wójcika  
1630 za zmarłych z rodziny Dziewięckich Stachurów, Kruków, Rabiejów, Kutów Wojcie-
chowskich i Wojdów zam. rodzina Rabiejów  
Czwartek 23.11 Dzień Powszedni  
1600 + W 18 r. ur. Mateusza o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice 
1630  + Jana, Mariannę Sołtys zam. rodzina  
Piątek 24.11 Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy (wsp. obow.)   
1600 + Jana Zygadło zam. żona 
1630 Msza Św. - dantis  
Sobota 25.11 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. FRANCISZKI 
1600 + Waldemara, Zdzisława, Annę, Tadeusza Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, 
Edwarda, Stanisławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Helenę, Stanisława Ka-
sprzyków zam. rodzina  
1630 Msza Św. - dantis  
Niedziela  26.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
800 + Bolesława Kowalskiego (r. śm.) z int. Kowalskiej z dziećmi  
1000 + Władysława Bedlę (16 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1200 Chrzty: Amelia Grzywa, Hanna Maria Tarach 
1600 1) Msza Święta za parafię 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin, ul. Chęcińska 
nr 282-258 
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 XXIII Niedziela Zwykła 
19 listopada 2017 r. Nr 52(469) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Prz 31,10-13. 19-20. 30-31 
                1 Tes 5, 1-6 
Ewangelia: Mt 25, 14-15. 19-21 
«Jezus opowiedział swoim ucz-
niom następującą przypowieść: 
«Podobnie jest z królestwem nie-
bieskim jak z pewnym człowie-
kiem, który mając się udać w po-
dróż, przywołał swoje sługi i prze-
kazał im swój majątek. Jednemu 
dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności, i odjechał. Po 
dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się  
z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Pa-
nie, przekazałeś mi pięć talentów, 
oto drugie pięć talentów zyska-
łem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, słu-
go dobry i wierny! Byłeś wierny  
w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości 
twego Pana!”». 
Kazanie espresso… 
„>>Talenty są to w ręku szalonych 
latarnie i albo niesiesz te latarnie  

i oświecasz siebie i innych, albo mówisz: <<Co tam, daj latarkę, przyświecimy sobie drogę 
do forsy>>>> - mówi Ignacy Gogolewski. 
Nieumiarkowane pomnażanie talentów nie wystarczy, gdyż można wykorzystać je w osią-
ganiu zarówno dobrych, jak i złych celów. Ważny jest nie tylko własny rozwój, ale także jego 
skutki. 
Jerzy Skolimowski przyznaje, że przeszłości roztrwaniał swój talent na sprawy nieistotne: 
>>Dzisiaj już nie mogę popełnić tego błędu. Mam zbyt dużo do zrobienia, aby rozmieniać 
się na drobne<<.”                                                                                               /ks. E. Burzyk/ 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Marcina Ku-
bickiego z Brzezin, Tomasza Kobierskiego z Nidy i Krystynę Olejarczyk pochodzą-
cą z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

Extra… 
× 24.11 - Katarzynki  
× 25.11 - Dzień Kolejarza 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. To dar 
Ojca Świętego Franciszka dla Kościoła. Pragnął zwrócić uwagę 
nas wszystkich na to, że mamy wokół siebie ludzi ubogich. Pan 
Jezus sam powiedział, że „ich zawsze będziecie mieli”. 
▪ W 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 li-
stopada 2017 roku o godz. 12.00 o. Karol Amroż OCarm, karme-
lita z Krakowa wprowadził do świątyni w Brzezinach relikwie I 
stopnia św. Jadwigi Królowej. Zostały one umieszczone w po-
srebrzanym relikwiarzu w kształcie krzyża, zakończonego liliami, 
z wizerunkiem patronki, ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. 
Tego dnia parafianie polecali jej wstawiennictwu dobro Ojczyzny. 
O. Karol w homilii przypomniał, że patronka zasłynęła szczegól-
ną troską o swój lud. Dzięki niej odnowiona została podupadają-
ca Akademia Krakowska. Podczas modlitwy w katedrze wawel-
skiej usłyszała od Ukrzyżowanego Jezusa: „Czyń, co widzisz”. 
Zinterpretowała te słowa, jako zachętę do podejmowania uczyn-
ków miłosierdzia. W twarzach bliźniego widziała wizerunek Boga. Oprawę liturgiczną mszy 
przygotowało młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA. Na zakończenie Eucharystii 
odbyło się ucałowanie relikwii św. Jadwigi Królowej. Później wierni z kościoła przeszli pod 
Pomnik Ofiar Wojen umieszczony na brzezińskim cmentarzu. Tam ks. kanonik Józef Knap 
odmówił modlitwę za poległych w czasie zawieruch wojennych. Wieniec biało-czerwonych 
kwiatów złożyli przedstawiciele społeczności lokalnej, a zuchy z SP w Brzezinach zapaliły 
znicze. Następnie wspólnie zostało odśpiewane kilka pieśni patriotycznych. Wszyscy zebra-
ni mieli na sobie tego dnia biało-czerwone kokardki przygotowane przez członków Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Święty Jan Paweł II był wielkim czcicielem Królowej 
Jadwigi. To on doprowadził do jej beatyfikacji i kanonizacji. Mówił m.in. tak: „Bądź pozdro-
wiony krzyżu wawelski, krzyżu Jadwigi!” Jesteśmy złączeni z tą naszą wielką monarchinią 
właśnie przez wawelski krzyż, pod którym obecnie zostały złożone relikwie Błogosławionej. 
Mają one tutaj sprawować jakby ciągłą, milczącą liturgię podniesienia krzyża. Ucz nas świę-
ta Jadwigo zapatrzeć się w Krzyż tak, jak ty to czyniłaś. Ucz nas miłości do Krzyża. Amen. 
▪ W tym tygodniu przypada wspomnienie liturgiczne św. Rafała Kalinowskiego (20 listopada) 
i bł. Franciszki Siedliskiej (25 listopada). Zapraszamy na mszę św. z błogosławieństwem re-
likwiami. W środę wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Prosimy przez jej 
wstawiennictwo o łaski dla chóry, scholii i pana organisty. 
▪ Za tydzień będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

Nowy biskup pomocniczy 
Papież Franciszek mianował ks. Andrzeja Kaletę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej 
– ogłosiła w środę Nuncjatura Apostolska. Dotychczas był on wikariuszem biskupim ds. sta-
łej formacji kapłanów i diecezjalnym ojcem duchownym księży. Ojciec Święty przydzielił bi-
skupowi nominatowi stolicę tytularną Massita. Święcenia biskupie ks. prałata dr. Andrzeja 
Kalety odbędą się w sobotę, 9 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Kiel-
cach. Głównym konsekratorem będzie biskup kielecki Jan Piotrowski. Współkonsekratorami 
będą: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz abp Marek Jędra-
szewski, metropolita krakowski. 
Ks. Andrzej Kaleta urodził się 14 lutego 1957 r. w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z kontynuowania studiów na Politechni-
ce Świętokrzyskiej. Wcześniej ukończył Policealne Studium Zawodowe, uzyskując tytuł 
technika-mechanika. Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2001-2015 był zatrud-
niony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. 

Boży człowiek… - św. Kolumban Młodszy (23 listopada) 
Kolumban zwany Młodszym był jednym z licznych misjonarzy irlandz-
kich, którzy pracowali na kontynencie europejskim. Urodził się pomię-
dzy 540 a 543 rokiem w Leinster w Irlandii, w rodzinie o niskiej pozycji 
społecznej. Oddał się pod opiekę św. Sinella z Cleenish (jednego  
z dwunastu apostołów Irlandii). Później przeniósł się do założonego 
przez św. Komgalla klasztoru w Bangor, w którym przyjął święcenia 
kapłańskie. Będąc już opatem tego klasztoru, wyznaczył na miejscu 
swojego godnego następcę, a sam wziął ze sobą 12 mnichów i udał 
się z nimi do Galii (590). Wiara chrześcijańska dotarła już na te tereny, 
ale jej wyznawcom daleko było do chrześcijańskiej moralności. Kolum-
ban więc wraz ze swoimi towarzyszami przemierzał cały kraj, głosząc 
Ewangelię i dając przykład niezwykłej pokory i miłosierdzia. Misjonarze 
wszystko mieli wspólne, wzajemnie utwierdzali się w wierze i przeka-
zywali ją innym.Pozyskawszy życzliwość króla Burgundii, św. Guntra-

ma, założył tu trzy klasztory: w Annegray, w Fontaines i - najgłośniejszy z nich - w Luxeuil. 
Opat Kolumban sam żył w ogromnej ascezie i od swoich współbraci wiele wymagał. Uważał, 
że także życie innych duchownych, nie wyłączając biskupów, powinno być podporządkowa-
ne surowym regułom. Jak można przypuszczać, był bardzo apodyktyczny w tej walce o du-
sze, co nie zjednywało mu przyjaciół. W królestwie św. Guntrama działał przez 20 lat i przy-
czynił się znacznie do ożywienia życia religijnego w Burgundii.Na tle sporów o jurysdykcję 
wpadł w zatarg z miejscowymi biskupami. Skazano go więc na banicję. Kolumban zmarł 23 
listopada 615 roku w wieku ok. 75 lat. Modlitwa. Przez wstawiennictwo św. Kolumbana pro-
simy cz nas Panie głosić Twe Królestwo. Amen. 

Tu es Petrus... 
240. Aleksander VIII (6.X.1689-1.II.1691) Pietro Ottoboni, ur. 1610 w Wenecji, od 1654 bi-
skup Brescii. Ze względu na podeszły wiek chciał zabezpieczyć materialnie krewnych; ten 
nepotyzm okrył cieniem jego pontyfikat. Aleksander potępił 31 zasad jansenizmu, o łasce  
i wolności woli, a także stosunek soboru do papieża, gallikanizm jak i próby ograniczenia 
papieskiej nieomylności. 

Zamyśl się… 
„Człowiek, który nie stawia czoła cier-
pieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka 
przed cierpieniem jest ucieczką przed 
życiem.”  
                           /papież Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
W akademiku trwa impreza. Raz po raz pada to-
ast: - Za Ryśka, żeby zdał! W pewnej chwili otwie-
rają się drzwi i wchodzi Rysiek. - I co, Rysiek, zda-
łeś? - Zdałem, tylko jednej nie przyjęli, bo miała 
obitą szyjkę. 

Coś dla ducha… 
„Mój charakter się nie zmienia” 

Czy kiedyś twój szef dał ci do zrozumienia, że zamierza dać ci podwyżkę, a następnie 
udzielił jej komuś innemu? Czy uwierzyłeś, że jesteś zwycięzcą konkursu promocyjnego,  
a po przeczytaniu dokładnie zasad zdałeś sobie sprawę, ze znów dałeś się podpuścić? Ży-
cie jest pełne pięknych obietnic, które nie zawsze mają swoje wielkie spełnienie. W odróż-
nieniu od wczorajszych i jutrzejszych obietnic, Ja jestem stały i niezmienny. Nie obiecuję ci 
jednej rzeczy, a później daję inną. Nie cieszę się z tobą tylko wtedy, gdy wszystko ci wycho-
dzi, a później odwracam się od ciebie, kiedy coś jest nie tak. Nie jestem dwulicowy. Jestem 
z tobą cały czas, wszędzie. To dlatego możesz Mi zaufać. Jestem taki sam wczoraj, dzisiaj  
i na wieki. Jestem trwałym fundamentem, który nigdy się nie kruszy - fundamentem, na któ-
rym możesz budować swoje życie. Pokładaj nadzieję we Mnie, mój synu. Jestem najpraw-
dziwszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał i twoim godnym zaufania so-
jusznikiem.                                                                                                    /Andy Cloninger/ 

 


