
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    16.11 Rocznica Poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów 16.11 Rocznica Poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów 16.11 Rocznica Poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów 16.11 Rocznica Poświęcenia rzymskich Bazylik Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła (wsp. dowolne)Piotra i Pawła (wsp. dowolne)Piotra i Pawła (wsp. dowolne)Piotra i Pawła (wsp. dowolne)    
1530 + Józefę Piotrowską (r. śm) z int. córki z rodziną 
1600 + Genowefę (r. śm), Stanisława Stachurów z int. syna z rodziną  
Wtorek 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, (wsp. obowiązkowe)17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, (wsp. obowiązkowe)17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, (wsp. obowiązkowe)17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, (wsp. obowiązkowe)    
1530 O Błogosławieństwo Boże opiekę Matki Najświętszej w 30-tą rocznice ślubu Ryszar-

da i Bożeny Szot, zamówiły dzieci  
1600 + Stanisława Wiejasa (23 r. śm)  
Środa 18181818.11 Bł. Karoliny Kó.11 Bł. Karoliny Kó.11 Bł. Karoliny Kó.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)zkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)zkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)zkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Marię, Józefa Kamińskich z int. córki z rodziną (ucałowanie relikwii Bł. Karoliny) 
Czwartek 19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)    
700 + Mariannę Ślusarczyk (r. śm) z int. Ślusarczyka 
1600 + Katarzynę, Władysława Józefa i Stefana Kruków z int. Henryka Kuty z rodziną  
Piątek 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)    
1530 + Józefa Pyrka 
1600 Do SPJ i MB o błogosławieństwo dla Gabrysi na roczek z int. dziadków 
Sobota 21.11 Ofi21.11 Ofi21.11 Ofi21.11 Ofiarowanie NMP (wsp. obowiązkowe)arowanie NMP (wsp. obowiązkowe)arowanie NMP (wsp. obowiązkowe)arowanie NMP (wsp. obowiązkowe)    
1400 + Władysława Domagałę (r. śm) z int. rodziny 
1500 Ślub Kupiec i Sabat  
Niedziela 22.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)22.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)22.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)22.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)    
800 + Mariannę Błaszczyk + Józefa Janinę, Anielę Błaszczyków z int. Jędrochów 
1000 1)Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 18-tą r. 

urodzin Tomasza z int. rodziców i rodzeństwa  
2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo w życiu i zdrowie w 50-tą 
r. ślubu Kazimiery i Mieczysława Malickich z int. synów z rodzinami 

1200 Do Św. Cecylii o wyproszenie łask dla członków chóru, pana organisty i Księży  
1530 1) + Teresę Litwin z int. Koleżanek z pracy i Kupców z giełdy 

2) + Anielę Malicką (r. śm) + Bolesława Malickiego zm. z rodziny Malickich z int. 
Malickich z Chęcin 
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Nr 51 
16 listopada   

NMP Ostrobramskiej 
Matki Miłosierdzia 

 

 

Głowę Matki Bożej Ostrobramskiej zdo-
bią dwie korony. Pierwsza pochodzi  
z końca XVII wieku, w XIX wieku ozdo-
biona została klejnotami ofiarowanymi 
jako wota. Druga korona, z połowy XVIII 
wieku, podtrzymywana jest przez dwa 
aniołki i ozdobiona sztucznymi kamie-
niami. 2 lipca 1927 r. odbyła się uroczy-
sta koronacja obrazu złotymi koronami. 
Dokonał jej arcybiskup metropolita war-
szawski kard. Aleksander Kakowski  
w obecności prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego i marszałka Józefa Piłsud-
skiego.  Obraz przedstawia pochyloną 
Madonnę bez Dzieciątka. Głowę oto-
czoną promienną aureolą Maryja lekko 
pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi 
szal. Jej twarz jest pociągła, półprzy-
mknięte oczy dodają jej powagi; ręce 
trzyma skrzyżowane na piersiach. 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dn 12,1-3    /     Hbr 10,11-14.18     Ewangelia:     Mk 13,24-32 
„W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze 
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od 
drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wy-
puszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedz-
cie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż 
się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu 
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” 

Komentarz… 
 

Co to znaczy blisko? Blisko może znaczyć niedługo, wkrótce, za chwilę. Może również zna-
czyć przy nas, obok, tuż tuż. Pan Jezus mówiąc: „Wiedzcie, że blisko jest”, może miał na 
myśli to, że Ten, na którego czekamy, już jest z nami, przy nas, chociaż go nie widzimy. 
Przypominamy sobie przeszłość, martwimy się o przyszłość. Wszystko jest daleko. I to co 
było i to co będzie. Tylko Jezus jest blisko.                                           /ks. Jan Twardowski/ 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Żywca z Kowali oraz śp. Mieczysławę Kaczor z Kowali, którzy odeszli do domu 
Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 



 
 

A w parafii… 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola poszukuje zdjęcia księdza Augusta Żołątkow-
skiego, byłego zasłużonego proboszcza naszej parafii. Osoby, które mogłyby pomóc w uzy-
skaniu fotografii bardzo prosimy o kontakt z Damianem Zegadło lub ks. Rafałem Nowińskim. 
▪ Pod koniec października zostały odnowione ubikacje przy cmentarzu. Serdeczne podzię-
kowania dla osób, które wykonały te prace wolontaryjnie. 
▪ 6 listopada w wieku 77 lat odszedł do Pana śp. Tadeusz Wilk – długoletni kościelny i gra-
barz z naszej parafii. Jego pogrzeb odbył się 09.11.2009 roku w Kostomłotach. Niech odpo-
czywa w pokoju. 
▪ 18 listopada to wspomnienie bł. Karoliny Kózki. Nasza parafia dzięki śp. ks. Wacławowi 
Smolarczykowi posiada relikwie tej polskiej męczennicy. Zapraszamy wszystkich parafian do 
uczestniczenia tego dnia we Mszy św. o godz. 16.00. Odbędzie się na niej ucałowanie reli-
kwii błogosławionej Karolinki. Oddajmy w ten sposób cześć naszej Patronce.  

Z życia wsi… 
Święto Szkoły w Kowali 

11 listopada to Święto Niepod-
ległości, przypominające od-
zyskanie przez Polskę wolno-
ści w 1918 roku. Właśnie w tą 
rocznicę odbyło się nadanie 
Szkole Podstawowej w Kowali imienia gen. Anto-
niego Hedy – „Szarego”. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą w sali sportowej celebrowaną 
przez Ks. Bp. Kazimierza Gurdę. Przybyło na nią 
osiem pocztów sztandarowych (żołnierskich, stra-
żackich i harcerskich), orkiestra dęta, zespoły, 
chór, kombatanci i wielu znakomitych gości.  
W homilii Jego Ekscelencja przybliżył wszystkim 
postać „Szarego” – prawdziwego patrioty walczą-
cego o Polskę w trakcie wojny, a także w czasach 
komuny i pozostającego wiernym swoim zasadom 
do końca życia. Następnie odbyło się poświęce-
nie sztandaru Szkoły jak również tablicy pamiąt-
kowej nowego patrona. Później Pani Dyrektor za-
prosiła wszystkich na część artystyczną przygo-
towaną przez p. Marzannę Krajewską. Oprócz 
uczniów zaprezentowali się także zaproszeni go-
ście. Na koniec przed Szkołą odbyła się ciekawa 
inscenizacja historyczna. Ta ważna chwila dla 
społeczności lokalnej dzięki obecności tych, któ-
rzy walczyli za nasz kraj była wyjątkowo senty-
mentalna. Odpowiednia dekoracja, patriotyczne 
pieśni i wiersze pozwoliły wczuć się w ducha tego 
dnia. Takie uroczystości są niezbędne zwłaszcza 
w czasach, gdy mało kto z okazji święta narodo-
wego wywiesza przed domem biało-czerwoną 
flagę, za którą tyle pokoleń Polaków oddało swe 
życie. Życzymy dyrekcji, nauczycielom, pracowni-
kom i uczniom Szkoły w Kowali, aby nigdy nie za-
pomnieli o prawdzie i zasadzie życia ich patrona, 
jakimi były słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. /KP/ 

Bliżej Eucharystii… 
KOMUNIA ŚWIĘTA KAPŁANA 

„Nastąpił moment Komunii św. celebran-
sów. Wtedy znowu moją uwagę skiero-
wałam na wszystkich kapłanów wraz  
z Arcybiskupem. Kiedy on przyjmował 
Komunię św., Dziewica powiedziała: «To 
jest chwila modlitwy za celebransa i ka-
płanów, którzy mu towarzyszą. Powtarzaj 
razem ze mną: ‘Panie, błogosław im, 
uświęć ich, pomagaj im, oczyść ich, ko-
chaj ich, strzeż ich, podtrzymuj ich Twoją 
Miłością... ' Pamiętajcie o wszystkich ka-
płanach na świecie, módlcie się za 
wszystkie dusze poświęcone...» Umiło-
wani bracia, to jest moment, w którym 
powinniśmy się modlić za kapłanów, bo 
oni są Kościołem, tak jak stanowimy go 
również my, świeccy. Często my, świec-
cy, wymagamy wiele od kapłanów, lecz 
nie potrafimy modlić się za nich, nie 
umiemy zrozumieć, że są tylko ludźmi, 
pojąć i ocenić samotności, która wiele 
razy może dotykać kapłana. Powinniśmy 
uświadomić sobie, że kapłani są ludźmi 
takimi jak my i że potrzebują zrozumie-
nia, troski, że potrzebują uczucia, sza-
cunku z naszej strony, bo oddają swe 
życie za każdego z nas, jak Jezus, po-
święcając się Jemu. Pan chce, aby lu-
dzie z owczarni, która została kapłanowi 
polecona przez Boga, modlili się i poma-
gali w uświęceniu swego Pasterza. Któ-
regoś dnia, kiedy będziemy po drugiej 
stronie, zrozumiemy cud, który Pan 
uczynił, dając nam kapłanów, którzy nam 
pomagają zbawić nasze dusze.” 

(z objawienia Cataliny Rivas) 

Boży człowiek…  -  św. Rafał Kalinowski (20 listopada) 
Józef urodził się w Wilnie w roku 1835. 
Uczęszczał do Wojskowej Szkoły Inżynierskiej  
w Petersburgu. W 1856 roku został 
porucznikiem. Wtedy zaczęli się jego rozterki  
i poszukiwania. Po jakimś czasie skierowano go 
do twierdzy brzeskiej. Wyczuwając zbliżające się 
powstanie, podał się do dymisji. Dotarł wtedy do 
Wilna i tam przyłączył się do powstańców. Pełnił 
funkcję naczelnika litewskiego Wydziału Wojny. 
Został aresztowany w marcu 1864 roku, został 
skazany na karę śmierci. Wszystkim 
współwięźniom zaimponował swoim życie 
religijnym. Dzięki interwencji rodziny został 
uratowany od śmierci. W czasie pobytu  
w areszcie służył współwięźniom radą, pomocą  
i pociechą, zyskując sobie ich szacunek i miłość. 

Władze rosyjskie zdecydowały o zmianie wyroku śmierci na 10 letnią katorgę na Syberii. Po 
powrocie Kalinowski został prywatnym wychowawcą Augusta Czartoryskiego. W 1877r zre-
zygnował z tej posady i wstąpił do zakonu karmelitów, przyjmując imię Rafał od św. Jozefa. 
Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych oraz złożeniu ślubów w 1881 roku został 
skierowany do klasztoru w Czarnej kolo Krakowa. Wkrótce potem został jego przeorem. To 
samo stanowisko piastował w Wadowicach . Mimo nawału pracy administracyjnej ojciec Rafał 
prowadził głębokie życie modlitewne, często praktykował posty i śluby milczenia. Zmarł  
w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. Modlitwa. Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała du-
chem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła. Spraw za jego 
wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współpracowa-
li dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Amen. 

Zamyśl się… 
„Człowiek osiąga swą pełnię, jeśli może 
troszczyć się o kogoś, jeśli może należeć do 
kogoś, jeśli liczy się dla kogoś, jeżeli ma 
dzielić się z kimś i czymś, jeżeli może stawać 
się pełnym człowiekiem, jeżeli jest stale w 
drodze ku drugiemu człowiekowi”.  /J. Bryant/ 

Uśmiech… 
Idą sobie dwie zakonnice ulicą i spotykają 
dwóch metali. Jedna do drugiej ze zgrozą: - 
Ojej, oni chyba w życiu nie widzieli prysznica! 
- Zakonnice poszły, a metale między sobą: - 
Ty, co to jest prysznic? - Nie wiem, jestem 
niewierzący 

Coś dla ducha… 
„Ktoś inny” 

W czasie wycieczki w górach pewien mężczyzna nagle ześlizgnął się po stromym zboczu. 
Obijając się i kalecząc o głazy, starał się opóźnić, jak tylko można, niebezpieczny upadek. 
Złapał rękoma za krzew na brzegu okropnej przepaści. Czując, że siły go opuszczają, wzniósł 
oczy ku niebu i krzyknął: - Czy jest tam ktoś? - Po chwili głębokiej ciszy, grzmiący głos odpo-
wiedział: - Tak!. - Co mam robić? - Zmów modlitwę i skacz! - odpowiedział głos. Człowiek 
przez chwilę milczał, a potem znów zawołał: - Czy jest tam ktoś w górze? 
Na pustyni Izraelici powiedzieli do Aarona: - Uczyń nam Boga na naszą  miarę…  

/Bruno Ferrero/ 

Ekstra… 
× 16 listopada – Światowy Dzień Toalet 
× 17 listopada – Dzień bez Długów 
× 21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
× 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego 

 


