
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 27.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Krystynę Olejarczyk z int. pracowników Społem 
        2) + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich  
1630 1) + Tomasza Kobierskiego z int. rodziny Jędrochów, Stefańskich i Fortunków 
        2) + Ks. Jana Pragnącego z int. mieszkańców Zbrzańskich Chałupek 
Wtorek 28.11 Dzień Powszedni   
1600 1) + Marcina Kubickiego z int. sąsiadów 
        2) + Józefę, Stefana Piotrowskich, Józefa Gosudarskiego 
1630 1) + Krystynę Olejarczyk z int. córki Wioli z rodziną 
        2) + Mariusza Kurtka (1 r. śm.) 
Środa 29.11 Dzień Powszedni   
1600 1) + Marcina Kubickiego z int. sąsiadów 
        2) + Agnieszkę Ślizankiewcz z int. ojca chrzestnego z rodziną ze Staszowa 
1630 1) + Krystynę Olejarczyk z int. rodziny Pindów i Galasów z Piekoszowa 
         2) + Jana, Piotra Socha, Mikołaja, Julię Pasow, Stefanię, Józefa, Wiktorię, Stanisława 
Kuciembę 
Czwartek 30.11 Dzień Powszedni  
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców  
1630  + Stanisława, Romana Znój, zm. z rodziny Znój i Zegadło 
Piątek 01.12 Dzień Powszedni  
1600  + Wincentego Szyszkę i wnuka Tadeusza zam. córka   
1800 + Stanisława Barana, Irenę, Jana, Katarzynę Stachurów, Małgorzatę, Jana, Józefa 
Kurtków 
Sobota 02.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego, Sta-
nisławę, Wacława, Henryka Szczukiewicz, Helenę Szyper, Annę, Józefa Radomskich 
        2) + Józefa Plewę, Władysława, Mariannę Kutów i Przemysława Rozparę  
1630 + Aurela Zegadło zam. Janusz Polak z rodziną  
Niedziela  03.12 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława, Józefę, Stanisława Pietrzczyków z int. ro-
dziny  
1000 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 1) + Czesława (r. śm.) i Józefa Piotrowskich  
        2) Za rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

parafia.brzeziny.org.pl, nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
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 Uroczystość Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata 

26 listopada 2017 r. Nr 53 (470) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 34, 11-12. 15-17 
                1 Kor 15, 20-26. 28 
Ewangelia: Mt 25, 31-46 
«Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 
chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 
I zgromadzą się przed Nim wszystkie na-
rody, a On oddzieli jednych ludzi od dru-
gich, jak pasterz oddziela owce od ko-
złów. Owce postawi po prawej, a kozły po 
swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się 
Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, 
błogosławieni u Ojca mojego, weźcie  
w posiadanie królestwo, przygotowane dla 
was od założenia świata! Bo byłem głod-
ny, a daliście Mi jeść;  byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyod-
zialiście Mnie; byłem chory, a odwiedzili-
ście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszli-

ście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
nym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 
przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię 
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przyby-
szem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory  
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzie-
liśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym al-
bo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie 
uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».». 
 

Tyś nasz Pan i Król! 
 
 
 

Extra… 
× 29.11 -  Dzień Podchorążego 
× 02.12 -  Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za tydzień zaczy-
namy Adwent. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Roratach o godz. 16.00 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.  
▪ Przypominamy osobom odmawiającym wspólnie nowennę pompejańską, że 28 listopada 
rozpoczyna się część dziękczynna i następuje zmiana modlitwy końcowej. 

Intencja różańcowa na grudzień 
Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, 
współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wycho-
waniu nowych pokoleń 

Kazanie espresso… 
„Chesterton pisze, iż w potocznym rozumieniu miłosierdzie to miłość chrześcijańska okazy-
wana biednym, którzy na nią zasługują. Tymczasem to tylko sprawiedliwość. Miłosierdzie to 
miłość w stosunku do tych, którzy ani trochę na nią nie zasługują, ale naprawdę jej potrze-
bują. 
Ewangelia przedstawia Jezusa jako Króla miłosierdzia, który rozlicza z postawy wobec ludzi 
znajdujących się zarówno w nędzy materialnej, jaki duchowej. Przy czym nie dzieli ich na 
dobrych czy złych: jeżeli ktoś jest w więzieniu, trzeba >>przyjść do niego<<, nie potępiając 
go.  
>>Nowy Testament jednoznacznie mówi, że moim sędzią będzie sam Jezus. Ten, który się 
dla mnie wykrwawił. Będzie sędzią bardzo stronniczym. Bóg nie jest zimnym tyranem, który 
kalkuluje i liczy. On zrobi wszystko, by mnie uratować<< - mówi ksiądz Jerzy Szymik.”  

Znalezione… 
 „Jezus opowiadając  przypowieści o perle i skarbie ukazuje ludzi, którzy poświęcają i tracą 
wiele, ale nie ma w nich paraliżującego poczucia straty. Jest natomiast radość z odkrytego 
skarbu i znalezionej perły. Bohaterowie przypowieści są hojni i dający siebie, ale bez 
użalania się nad tym co stracili;  to ludzie wielkich ofiar, ale i wolności od zgorzknienia  
i resentymentu. O kim są te przypowieści? Wpierw mówią o ich Autorze. Mistrz z Nazaretu 
jawi się na kartach Ewangelii jako ten, który ofiarował wszystko, by znaleźć skarb, czyli 
człowieka. Ciekawie widać to, w historii Łazarza, którego wskrzesił za cenę swojej śmierci. 
Jezus, tuż po zgonie Łazarza, mówi, że chce iść do niego, do Betanii. Wtedy apostołowie 
ostrzegają go, iż jeśli się tam uda, to wrogowie zabiją go, gdyż dopiero, co próbowali to 
uczynić. Mimo tej groźby, Jezus udaje się do Betanii. Wskrzesza Łazarza, a potem idzie do 
Jerozolimy, gdzie wieść o wskrzeszeniu dociera bardzo szybko, a faryzeusze i uczeni  
w Piśmie, rozwścieczeni tym wydarzeniem i innymi postawami Nauczyciela z Nazaretu,  
doprowadzają do Jego ukrzyżowania. Łazarz żyje, a Jezus umiera.  Łazarz wychodzi  
z grobu, a Jezus do niego wchodzi. Ciekawe, że opisy ich miejsc pochówku są takie same: 
„pieczara, a na niej spoczywał kamień”. Łazarz-Perła zostaje odnaleziony i uratowany, za 
wielką cenę. Co więcej, mimo tracenia życia, w Jezusie nie ma żadnego żalu. On kocha swe 
perły i skarby nawet poprzez krzyż. Te dwie parabole mówią również o starszym synu  
z przypowieści o „Ojcu Miłosiernym” (Łk 15). Ów starszy syn pracuje w domu swego ojca  
i prawdopodobnie jest człowiekiem ofiarnym, pracowitym i wypełniającym swoje liczne 
obowiązki. Może nawet traci i oddaje swoje życie oraz siły w domu swego ojca.  Jest w nim 
jednak zgorzknienie, żal i resentyment. Ma pretensje do ojca i młodszego brata. Dlaczego 
jest w nim tyle ciemnych i negatywnych uczuć i myśli? Dlatego, że wypełnia dobre zadania, 
bez dobrych motywacji. Nigdy nie odkrywa, że ojciec to skarb, że brat to perła, że warto 
oddać wszystko za mieszkanie w takim domu. Wreszcie te dwie przypowieści mówią 
również o każdym człowieku. O tych sytuacjach, gdy poświęcamy się i tracimy zdrowie, 
pieniądze i energię na rzecz innych ludzi. Tylko energia płynąca z radości odkrycia perły czy 
skarbu, w sytuacji tracenia życia dla braci,  uratuje nas od zgorzknienia i żalu.”/ks. J. Socha/ 

Boży człowiek… - bł. Bernardyn z Fossa (27 listopada) 
Bernardyn urodził się w 1420 r. w Fossa, we włoskiej 
diecezji Aquila. W 1445 r. zrobił doktorat. W tym sa-
mym roku otrzymał w Stroncone habit franciszkański  
z rąk św. Jakuba z Marchii. Był dwukrotnie prowincja-
łem w Abruzji w latach 1454-1460 i 1472-1475,  
a w Bośni i Dalmacji - w latach 1467-1469. Był też pro-
kuratorem generalnym przy Kurii Rzymskiej. Dwukrot-
nie proponowano mu biskupstwo w Aquila, ale pokora 
sprawiła, że nie przyjął tego zaszczytu. Chciał być na-
śladowcą świętych Bernardyna ze Sieny i Jana Kapi-
strana poprzez oddanie się kaznodziejstwu, pracom 
misyjnym, a w ostatnich latach życia - pisarstwu. Za-
biegał o porozumienie między franciszkanami konwen-
tualnymi a obserwantami (bernardynami). Zmarł 27 li-
stopada 1503 r. w San Giuliano, a jego kult został za-
twierdzony 26 marca 1828 r. przez papieża Leona XII. 
Pozostawił po sobie sporo rękopisów. Jest m.in. auto-
rem pierwszego życiorysu św. Bernardyna ze Sieny. 

Modlitwa. Boże Wszechmogący przez wstawiennictwo bł. Bernardyna prosimy o pokorę  
w każdej podejmowanej decyzji. Amen. 

Tu es Petrus... 
241. Innocenty XII (12.VII.1691-27.IX.1700) Antonio Pignatelli, ur. w 1615 w południowych 
Włoszech, był nuncjuszem we Florencji, w Warszawie i Wiedniu. W 1681 został arcybisku-
pem Neapolu i kardynałem. Był godnym papieżem, który w 1692 wydał dekret o zakazie ne-
potyzmu. Jego reformy dotyczyły duchowieństwa świeckiego i zakonnego, zlikwidował wiele 
kosztownych urzędów watykańskich. Udało mu się załagodzić spór z Francją (gallikanizm), 
ponieważ królowi francuskiemu potrzebne było poparcie papieża w sprawie dziedzictwa tro-
nu hiszpańskiego. Podobnie jak poprzednik i imiennik Innocenty XI, opowiedział się prze-
ciwko jansenizmowi. Bardzo zasłużył się dla chrystianizacji Ameryki Południowej i Środko-
wej. Leżały mu też na sercu misje w Abisynii. Był nazywany „ojcem ubogich”, ponieważ był 
głęboko pobożnym papieżem i dobrym administratorem Kościoła. 

Zamyśl się… 
„Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten 
świat. Nie interesuje mnie to czy inne 
zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta 
to szczegóły.”               /Albert Einstein/ 

Uśmiech 
Pracownik u szefa.- Przepraszam, że przeszka-
dzam, ale już od 2 lat nie dostałem podwyżki.  
- Przeprosiny przyjęte, może pan już wracać do 
pracy. 

Coś dla ducha… 
„Nie ma innego artysty” 

Formuję cię na unikalne dzieło sztuki. Nie ma na świecie nikogo takiego jak ty. Mam dla cie-
bie konkretne plany. Nie ma potrzeby, aby stać się kościelnym ideałem pobożnego człowie-
ka. Z pewnością nie potrzebujesz stosować się do przyjętych w świecie koncepcji, mówią-
cych, jaki powinien być człowiek dojrzały lub człowiek sukcesu. I nawet twoje osobiste wy-
obrażenia o tym, kim powinieneś być, mogą być dalekie od Moich planów. Pozwalanie, aby 
opinie miały wpływ na to, kim się stajesz, jest jak pozwalanie innym artystom na udział w 
twoim rozwoju. Zamiast tego, stań się człowiekiem wspaniale uformowanym tylko przez Mo-
je fachowe oczy i dłonie. To, kim jesteś, pozostaw w Moim świetle. Pozwól Mi dać ci jasność 
i wszystko uporządkować. Pokażę ci, z czym się zmagać, za co być wdzięcznym i co zo-
stawić. Jestem garncarzem, a ty jesteś gliną. Nie pozwalaj innym artystom wkładać w siebie 
dłonie.                                                                                                             /Andy Cloninger/ 

 


