
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 19.11 Dzień Powszedni 
1600  1) + Józefa Mazura (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
        2) + Mieczysława Malickiego z int. sąsiada Domagały 
1630  + Mieczysława i Halinę Barwinek i zm. z rodziny Barwinków 
Wtorek20.11  Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego - RELIKWIE 
1600 1) + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich z int. rodziny 
        2) + Czesława Pobochę z int. rodziny Kinalów i Kasińskich  
1630 1) + Waldemara, Tadeusza, Annę Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, Edwarda, Sta-
nisławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Helenę i Stanisława Kasprzyków, 
Leszka Wosia 
        2) + Mariannę Pękalską z int. syna z rodziną  
Środa21.11  Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  
1600 + Za duszę w czyśćcu cierpiące   
1630 + Urszulę Kwaśniewską z int. męża Tadeusza z rodziną  
Czwartek 22.11 Wspomnienie św. Cecylii 
1600  + Władysława, Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów 
1630+ Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zygadło, Franciszka, Władysławę Pietszczy-
ków, Stanisława Kruka, AndżelęSołoduchno 
Piątek23.11 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Mazura, Danutę Stachura 
1630  + Genowefę, Jana, Zdzisława Brzozów, Wandę, Piotra Pędzików, Jana, Mariannę Soł-
tys z int. Marianny Baran 
Sobota 24.11 Wspomnienie św. męczenników  
1600  + Władysława Domagałę (r. śm.) z int. rodziny  
1630  + Urszulę Kwaśniewską z int. syna Krystiana z żoną i dziećmi  
Niedziela25.11 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata–RELIKWIE BŁ. 

FRANCISZKI SIEDLISKIEJ 
800 Msza Święta za Parafię 
10001) + Bolesława Kowalskiego z int. córki 
        2) w int. chóru parafialnego i pana organisty 
1200  1) Chrzty: Szymon Jakub Barwinek, Szymon Piotr Wojcieszyński 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600  W 18r. ur. Aleksandry Osman z int. rodziców i rodzeństwa.  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Dn 12, 1-3 / Hbr 10, 11-14. 18Ewangelia:Mk 13, 24-32 
Jezus powiedział do swoich uczniów:«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się za-
ćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” 
zostaną wstrząśnięte.Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obło-
kach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybra-
nych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.A od figowca uczcie 
się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to 
blisko jest, u drzwi.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». 

Kazanie espresso… 
„To będzie piękne spotkanie. Wybrani staną obok siebie jak bracia i siostry, jak wielka, ko-
chająca się rodzina. Powstanie środowisko ludzi, których prawem życia jest miłość. Nie bę-
dzie wśród nich ani jednego egoisty. Braterstwo wyklucza egoizm.”/ks. E. Staniek/ 

Tyś Alfa i Omega, Początek i Koniec 
 
 
 

Extra… 
× 21.11 - Dzień Pracownika Socjalnego 
× 23.11 - Święto Wojskowej Służby Prawnej 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Sarę Joan-
nę Jasińską z Korzecka, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju  
 

 



A w parafii… 
▪ Brzezińskie Uroczystości Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski w Brzezinach odbyły 
się dnia 10 listopada 2018 roku. Przy śpiewie Roty delegacje złożyły kwiaty przy Murze P
mięci Ofiar Wojen znajdującym się na cmentarzu.Następnie wszyscy zebrani przy ołtarzu 
polowym zostali zaproszeni wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Spotkanie poprowadził 
Damian Zegadło. Śpiewy przeplatane były wymienianiem osób związanych z Brzezinami, 
którzy zaangażowali się w walką o Ojczyznę. Pieśni patriotyczne przygotowały Koła Gosp
dyń z Brzezin i Nidy oraz Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Morawicy pod batutą Pawła 
Czekaja. Najbardziej ochoczo śpiewały zuchy brzezińskie.Przybyli na uroczystości zostali 
ozdobieni biało-czerwoną wstążeczką, otrzymali śpiewniczek, a na ogrzanie gorącą herbatę 
z imbirem. W spotkaniu wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Brzezin, Nida i Kowala, z 
SP Brzezin oraz związku kombatanckiego.Część pierwszą zakończyło wspólne odśpiewanie 
Hymnu Państwowego oraz uroczyste przejście do kościoła, gdzie została odprawiona msza 
święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej o. Jakub Zawadzki OCist, pochodzący z Brz
zin.Liturgię przygotowali członkowie stowarzyszenia, a oprawę muzyczną prowadziła 
stra dęta. Płomienne kazanie wygłosił o. Jakub. Organizatorami obchodów były: Stowarz
szenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Rada sołecka na czele z sołtysem Ryszardem Znojem, 
KGW Brzeziny i Nida, OSP Brzeziny, Nida i Kowala oraz SP Brzeziny.
▪Dnia 11 listopada 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości do k
ścioła w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
Patrona Polski. Dokonał tego ks. prof. Stanisław Dyk.Relikwie umieszczone w posrebrz
nym relikwiarzu, przedstawiającym patrona, ufundowanym przez rodzinę z Brzezin spoczął 
przed ołtarzem głównym wśród biało-czerwonej dekoracji z róż.  Oprawę liturgii przygotow
ła schola parafialna oraz uczniowie SP w Brzezinach.W trakcie homilii ks. Stanisław Dyk 
przypominał, by nie bać się otworzyć na Boga i dążyć do świętości, bo każdy z nas jest do 
niej powołany. Zachęcał by prosić nowego patrona o moc w wychowywaniu i przekazywaniu 
Ewangelii kolejnym pokoleniom.Tego dnia parafianie z Brzezin złożyli także imieni
czenia księdzu profesorowi.Uroczysta eucharystia zakończyła się ucałowaniem relikwii św. 
Stanisława ze Szczepanowa.Św. Stanisław uczy nas jedności i ofiarności, gotowości odd
nia życia za słuszną sprawę, w obronie człowieka i wartości moralnych, sta
▪ W tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, w niedzielę 
Franciszki Siedliskiej. Zapraszamy na msze święte z ucałowaniem relikwii.
▪ Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, w dzisiejszą niedzielę obchodzimy w 
Światowy Dzień Ubogich. „Koniecznym jest – pisze Papież w Orędziu na ten Dzień 
ubodzy doświadczyli obecności braci i sióstr, którzy się o nich troszczą, a otwierając drzwi 
serca i życia dadzą odczuć, że są przyjaciółmi i rodziną”. Proszę Kapłanów, Osoby Kons
krowane i Wiernych Świeckich, by szczególnie w tym dniu, we wspólnotach parafialnych, 
zanosili modlitwę za ludzi ubogich i podjęli konkretne dzieła miłości. 
▪ 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii. Niech patronka śpiewu kościelnego cz
wa szczególnie nad członkami chóru parafialnego i panem organistą.
▪ Zakończone zostały prace renowacyjne przy kościele w Brzezinach dofinansowane Z L
kalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy. Tytuł projektu:„Renowacja więźby dachowej oraz 
ocieplenie stropu nad prezbiterium w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach”
Projekt w kwocie 46117,37 zł: Dofinansowanie z LGD Perły Czarnej Nidy 
Środki własne – 9.224, 37 zł. 
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Boży człowiek… - bł. Maria Anna Sala

zamienić na służenie Panu cierpieniem. Da
słuszeństwa oraz pokory. Nie padło z jej ust ani jedno słowo skargi w najgorszych na
lach. Wielkie cierpienia przerwała śmierć 24 listopada 1891 roku.Matka Pawła VI, Judyta 
MontiniAlghisi, była jedną z osób, które wsp
siostrę Marię Annę Sala na ołtarze w dniu 26 października 1980 roku w
Boże Ojcze niech przykład życia bł. Marii przypomina nam o odpowiedzialności za wych
wanie do wiary najmłodszego pokolenia. Amen.

Zamyśl się… 
„Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich 
serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o 
chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją 
móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować 
zło i wszystkie jego przejawy". 
                        /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/  

Coś dla ducha… 
„Zaopatrzenie w wiarę

„Z tym, co mi oferujesz, mogę uczynić o wiele więcej, niż możesz sobie 
gdy znajdzie się w Moich rękach, staje się mnóstwem. Pamiętasz, jak Jezus nakarmił tłum 
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? Po ludzku patrząc, zauważyli, że mają 
kilka ryb i kilka bochenków chleba, ale Jezus spojrzał o
posiłek dla wszystkich. Powinieneś zacząć patrzeć z Mojej perspektywy na swoje „ogran
czenia”. Dla tego: co Ja mogę ci dać, nie ma barier. Zaufaj Moim umiejętnościom zauważ
nia wszystkich Twoich potrzeb. Jeżeli masz ogranic
je w Moich rękach. Pobłogosław je  i pomnożę. A później bądź przygotowany na ucztę i n
sycenie.”          /Andy Cloninger/ 

 

bł. Maria Anna Sala(24 listopada) 
Maria urodziła się 21 kwietnia 1829 roku  
w Brivio, w pobliżu jeziora Como. Ukończyła 
szkołę w Vimercale, prowadzoną przez siostry 
z dopiero co założonego zgromadzenia marce-
linek. Po ukończeniu kursów nauczycielskich, 
pozostawała przez pewien czas w domu ro-
dzinnym, aby opiekować się chorą matką  
i borykającym się z różnymi kłopotami ojcem. 
Następnie wstąpiła do zgromadzenia sióstr 
marcelinek w Mediolanie, stając się wkrótce 
prawdziwą podporą tego młodego zakonu. 
Z zapałem i poświęceniem pracowała jako na-
uczycielka w Cernusco, Genui i Mediolanie. 
Wyróżniała ją zawsze inteligencja, wyrozumia-
łość i cierpliwość wobec uczniów oraz wielka 
kultura osobista. Przez szereg lat była cenioną 
wychowawczynią, nauczycielką i katechetką 
otwierającą młode serca na słowa Ewangelii  
i nauczanie Chrystusa. Gorąco kochała dzieci  
i młodzież.Pod koniec życia ciężka choroba 
nowotworowa pozbawiła ją możliwości pracy  
w szkole, co było jej życiowym powołaniem 
oraz pasją. Wówczas swoje czynne apostoło-
wanie wśród dzieci i młodzieży była zmuszona 

awała dowody heroicznej wprost cierpliwości i po-
słuszeństwa oraz pokory. Nie padło z jej ust ani jedno słowo skargi w najgorszych nawet bó-
lach. Wielkie cierpienia przerwała śmierć 24 listopada 1891 roku.Matka Pawła VI, Judyta 
MontiniAlghisi, była jedną z osób, które wspominały ją jako świętą. Św. Jan Paweł II wyniósł 
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Uśmiech 
Spotykają się dwaj koledzy. - Dlaczego jesteś 
taki smutny?- Smutny? Jestem zmęczony! Wy-
szedłem na dworzec po żonę, a ona nie przyje-
chała.- Nie martw się, ona na pewno przyjedzie 
jutro.- Ale ja się boję, że ona jest w domu od 
wczoraj... 

Zaopatrzenie w wiarę” 

Z tym, co mi oferujesz, mogę uczynić o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Niewiele, 
gdy znajdzie się w Moich rękach, staje się mnóstwem. Pamiętasz, jak Jezus nakarmił tłum 
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? Po ludzku patrząc, zauważyli, że mają 
kilka ryb i kilka bochenków chleba, ale Jezus spojrzał oczyma wiary i zobaczył wspaniały 
posiłek dla wszystkich. Powinieneś zacząć patrzeć z Mojej perspektywy na swoje „ograni-
czenia”. Dla tego: co Ja mogę ci dać, nie ma barier. Zaufaj Moim umiejętnościom zauważe-
nia wszystkich Twoich potrzeb. Jeżeli masz ograniczone zasoby, przynieś je do Mnie. Złóż 
je w Moich rękach. Pobłogosław je  i pomnożę. A później bądź przygotowany na ucztę i na-


