
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek11.11 św. Marcina z Tours (wspomn) 
0800  + Genowefę i Franciszka Daleszaków 
1200  + Stanisława Kija (r. śm) 
1600  + Stefana (10r. śm.), Janinę, Józefa Gubałów i Edwarda Śmietanę  
1800  + Marcina(2r.śm.) i Zdzisława Kubickiego z int. rodziny 
Wtorek12.11 św. Jozafata (wspomn) 
1600 1) + Irenę, Jana, Henryka Stachurę  
2) + Bogusławę Znój z int. synowej z rodziną 
1630  1) + Krystynę Wierzbicką (r.śm.) z int. rodziny  
2) +Tadeusza Mazura i jego rodziców i teściów  
Środa 13.11  świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (wspomn) 
1800  1) + Stefanię, Jana Znojek;  2) + Anielę, Tadeusza, Michała, Mariannę Wotlińskich, 
Stanisława, Mariannę Zarzyckich; 3) + Genowefę, Stanisława Stachurów; 4) + Leona i He-
lenę Gruszczyńskich (r.śm.); 5) w 45r. ślubu Cecylii i Zdzisława Piotrowskich o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne łaskiz int. synowówz rodzinami; 6) + Mariana Szewczyka, Mariannę, 
Tadeusza, Bogdana (10r.śm.) Kowalskich; 7) + Mariannę Kowalską; 8) + Jana, Janinę, 
Macieja Nowaków, Józefa Golenia, Jana i Anielę Kowalskich; 9) + Franciszka Kutę (30 r. 
śm.), Zdzisława i Stanisława Kutów z int. Henryka Kuty z rodziną; 10) + Kazimierza, Ge-
nowefę, Leona, Tadeusza, Stanisława Baranów i zm. z rodziny Tkaczów; 11) + Mateusza 
Machulskiego; 12) + Stanisława (r. śm.), Weronikę i zm. z rodziny Lachów; 13) + Wandę, 
Stanisława Kaczorów, Jadwigę Kowalską, Edwarda, Genowefę Władyszewskich, Bogu-
sława Znoja i zm. z rodziny Cielątków, Kowalskich, Malców, Kaczorów; 14) + Wincente-
go Szupszyńskiego; 15) + Zofię Ławicką; 16) + Stanisława (2 r. śm.), Janinę Piątek 
Czwartek14.11 Św. Alberta Wielkiego (wspomn) 
1600 1) + Piotra, Jana Sochę  
2) + Romana, Stanisławę Znój i zm. z rodziny Znojów i Zegadłów 
1630 1) + Władysława Bedlę z int. syna Krzysztofa z rodziną  
2) + Bogusławę Znój z int. rodziny Kubickich  
Piątek15.11 Dzień Powszedni 
1600 1) + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich  
2) + Józefa Zaleśnego z int. Mariana i Barbary Więcków z Kowali 
1800 1) + Stanisława i Janinę Praszkiewicz 
2) + Krystynę i Andrzeja Olejarczyk, Zofię i Władysława Skorodzień, Annę i Józefa Sko-
rodzień 
Sobota16.11  Dzień Powszedni 
1600 1)+ Katarzynę Bętkowską (27 r.śm.), Justynę Bętkowską (8 r. śm.)  
2) + Józefa Zaleśnego z int. bratanka Marcina z rodziną   
1630 1) W 40 r. ślubu Bożeny i Ryszarda Szot  
2) + Rafała Taracha z int. wychowawczyni Krystyny Woźniczko    
Niedziela17.11 Niedziela  
800 + Jadwigę Zawadzką (7 r. śm.)  
1000 1)+ Władysława Domagałę (r. śm.)  
2) w 90 r. urodzin Jana o zdrowie i Boże bł. 
1200+ Henryka Materka (r. śm.) 
1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:2 Mch 7, 1-2. 9-14   /   2 Tes 2, 16 – 3, 5Ewangelia:Łk 20, 27. 34-38 

Jezus powie-
dział do sadu-
ceuszów, którzy 
twierdzą, że nie 
ma zmartwych-
wstania: «Dzieci 
tego świata że-
nią się i za mąż 
wychodzą. Lecz 
ci, którzy uznani 
zostaną za god-
nych udziału  
w świecie przy-
szłym i w po-
wstaniu z mar-
twych, ani się 
żenić nie będą, 
ani za mąż wy-
chodzić. Już 
bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż 
są równi aniołom 
i są dziećmi Bo-
żymi, będąc 

uczestnikami 
zmartwychwsta-

nia.A że umarli 
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazy-
wa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 

Kazanie espresso… 
„W niebie spotkanie oparte będzie na współpracy, na wykonaniu dzieł, które Bóg nam prze-
znaczył. Zmartwychwstałe ciało już nie będzie szukać współżycia jako elementu jednoczą-
cego mężczyznę z kobietą. W niebie nie będzie poczęcia ani zrodzenia nowego człowieka. 
Ziemia jest jedyną urodzajną cząstką kosmosu. Tylko na ziemi ludzie rodzą się do życia 
wiecznego. /ks. E. Staniek/ 
 

„Tam w niebie ojczyzna jest ma!” 
 



 
 

A w parafii… 
▪Jutro Święto Niepodległości, zapraszamy na msze 
o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Pamiętajmy  
w modlitwie o osobach, które poświęciły swe życie 
dla dobra Ojczyzny. Prośmy także Pana Boga  
o błogosławieństwo i opiekę dla naszego kraju.  
▪W tym tygodniu w środę nabożeństwo do MB Nie-
ustającej Pomocy, a w piątek nabożeństwo do Miło-
sierdzia Bożego. 
▪We wtorek o 17.00 spotkanie ministrantów w Sali 
sportowej w szkole w Brzezinach. W czwartek  
o 17.00 w kościele spotkanie dzieci komunijnych 
▪ W dniach 31 października – 3 listopada 2019 r. 
odbyła się XI Kwesta na rzecz odnowy cmentarza  
w Brzezinach. Organizatorzy akcji czyli Schola Pa-
rafialna i Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Pod-
wola dziękują wszystkim osobom zaangażowanym 
w zbiórkę pieniędzy. Dzięki hojności ludzi udało się 
zebrać 11 824,73 zł.  

Znalezione…  
„Bóg kocha morderców. Zobaczmy kogo Bóg wybiera: Mojżesz – morderca, Dawid – 
morderca, Szaweł – morderca, a to przecież najwięksi bohaterowie historii zbawienia! Nie 
czcimy ich dlatego, że byli mordercami, ale czcimy w nich Boga, który potrafi z mordercy 
zrobić opokę dla ludu Bożego. Święci zawsze myślą o sobie, że są grzesznikami, poza tym 
za życia bardzo rzadko są uważani za świętych.  Zachowują się w sposób dziwny i mało 
zrozumiały.  Co myślisz o Ricie, która straciła męża, bo rody w okolicy między sobą się 
kłóciły i mąż został zabity przez sąsiadów? To był fragment wojny sąsiedzkiej, trwający  
z pokolenia na pokolenie, gdzie w każdym pokoleniu syn miał obowiązek zabić sąsiada, bo 
on kiedyś zabił jego dziadka. A jak Rita się modliła? (P) Rita prosiła: Panie Boże, gdyby 
mieli być mordercami, to ich wcześniej zabierz” Kobiety modliłybyście się tak za swoje 
dzieci? I Pan Bóg ją wysłuchał(P) Czy wiecie coś o Św. Mikołaju? (P) Jako młody chłopak 
mieszkał blisko domu wdowca, który miał 3 córki wszystkie po kolei lądowały na ulicy jako 
prostytutki. Mikołaj nie mógł tego znieść, więc wrzucał im przez okno złoto. Nie mówicie 
więc, że Mikołaj dawał prezenty grzecznym dzieciom! On dawał prezenty prostytutkom – po 
to żeby mogły zacząć nowe życie. W Krakowie na przełomie XVI  i XVII w. żył ks. Piotr 
Skarga, który założył tam bractwo Miłosierdzia a przy nim fundusz nazwany skrzynką Św. 
Mikołaja. Pobożni krakusi składali tam ofiara a Skarga szedł z nimi na ulice wyłapywał 
młodociane prostytutki i dawał im pieniądze, żeby mogły przestać się poniewierać. (P) Nie 
wiem jaki dzisiaj byłby odzew gdybyśmy powiedzieli” „Zbieramy pieniądze na prostytutki” 
Pierwsi zaprotestowaliby Ci najpobożniejsi w mieście.”                             /abp Grzegorz Ryś/  

Czy wiesz, że… 
1) Pierwsza książka o czekoladzie została napisana w 1609 r. przez Jezuitów  
a opublikowana została w Meksyku i nosi tytuł „Książka, która mówi o czekoladzie”  
2) Polski film „Miłość i Miłosierdzie” wszedł do amerykańskich kin pod nazwą „Love and 
Mercy”. A 28 października tego roku trafił na 2 pozycję rankingu box office który klasyfikuje 
najlepiej zarabiające filmy. Tym samym osiągął sukces jak żaden inny polski film. Lepiej 
zarabiającym filmem był tylko „Joker”. Bilety na film o siostrze Faustynie tak szybko się 
sprzedawały, że porównywalne zainteresowanie budziły w Ameryce tylko premiery 
„Gwiezdnych Wojen”. Obecnie amerykański dystrybutor filmu przygotowuje kolejne dni 
seansów. Ponadto dystrybucja filmu została sprzedana do 30 kolejnych krajów.  

Boży człowiek… - bł.Wincenty Eugeniusz Bosiłkow(13 listopada) 
Wincenty urodził się 16 listopada 1900 r. w Belene (w Bułgarii), w rodzinie chłopskiej, 
głęboko przywiązanej do wiary katolickiej. W 1919 r. w Ere (Belgia) wstąpił do nowicjatu 
pasjonistów i przyjął imię Eugeniusza od Najświętszego Serca Jezusa. W Bułgarii przez 
dwa lata był proboszczem katedry w Ruse i sekretarzem biskupa. W okresie II wojny 
światowej, gdy Bułgaria opowiedziała się po stronie III Rzeszy, udzielał schronienia  
i pomocy kilku tysiącom prześladowanych Żydów.Kiedy w 1946 r. zmarł dotychczasowy 
biskup diecezji, Eugeniusz został wikariuszem apostolskim, a rok później - biskupem 
Nikopoli. Został aresztowany 16 lipca 1952 r. podczas wypoczynku pod Sofią. Oprócz niego 
aresztowano około 40 kapłanów wiernych Stolicy Apostolskiej. Uwięzienie biskupa zostało 
jednak otoczone tajemnicą; dopiero 2 września gazety opublikowały o tym informację  
i przedstawiły zarzuty utworzenia przez Bosiłkowa "wywrotowej organizacji katolickiej". 
Dowodem były dwa pistolety zarekwirowane z wystawy w katolickiej szkole. Poddawano go 
wielogodzinnym torturom i długotrwałym przesłuchaniom. Urządzono pokazowy proces, 
który trwał od 29 września do 3 października 1952 r. i zakończył się wydaniem wcześniej 
ustalonego wyroku śmierci. Ujawniona po obaleniu komunizmu treść wyroku brzmiała: "Na 
mocy artykułów 70 i 83 kodeksu karnego, Sąd skazuje oskarżonego, Ewgenija Bosiłkowa, 
na śmierć przez rozstrzelanie, a wszystkie jego przedmioty na skonfiskowanie [...] Doktor 
Ewgenij Bosiłkow, biskup katolicki, ukończył studia religijne we Włoszech i był szkolony 
przez Watykan na działalność kontrrewolucyjną i szpiegowską. Jest jednym z dyrektorów 
konspiracyjnej organizacji katolickiej. Był w kontakcie z dyplomatami z krajów 
imperialistycznych i przekazywał im informacje o charakterze poufnym. Oskarżony zwołuje 
diecezjalne rady, w których zapadają decyzje mające na celu zwalczania komunizmu 
poprzez religijne konferencje, które odbywają się w Bułgarii pod pozorem prowadzenia 
działalności zwanej jako «misje». Odwołanie wyroku nie jest możliwe".Kilka tygodni później, 
11 listopada 1952 r. o godz. 23.30 został rozstrzelany w sofijskim więzieniu. 

Zamyśl się… 
„Praca codzienna z obowiązków sta-
nu wynikająca może mieć wartość 
modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, 
gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg 
chce, abyśmy pracowali na chleb, 
który nam daje.”   

/św. Brat Albert Chmielowski/  

Uśmiech 
Po chrzcinach braciszka, przez całą drogę z kościo-
ła do domu, mały Jasio płakał na tylnym siedzeniu 
samochodu.Ojciec trzy razy pytał go co się stało, ale 
malec tylko płakał. Wreszcie Jasio odpowiedział:- 
Bo ksiądz w kościele powiedział, że chciałby, aby-
śmy wychowywali się w katolickich domach......ale ja 
chcę zostać z wami! 

Coś dla ducha… 
„Narysować Pana Boga” 

-Narysujcie, jak sobie wyobrażacie Pana Boga – powiedział ksiądz do dzieci na lekcji religii. 
Jeden z chłopców narysował starca z długą, siwą brodą. Zaznaczył czarnym  flamastrem je-
go gęste brwi. Drugi chłopiec narysował wysokiego, młodego Jezusa w płaszczu i sanda-
łach – takiego widział na obrazku. Pewna dziewczynka myślała, ale nie umiała niczego wy-
myślić. Pokazała tylko księdzu czystą kartkę z napisem: „Duch Święty”. Chcieli narysować 
jak najlepiej, ale na żadnym rysunku Bóg nie był podobny do Boga. Pana Boga nie wymyślili 
ludzie. Nie możemy więc Go ani narysować, ani namalować, ani nawet sobie wyobrazić. Pi-
smo święte, mówiące o Bogu, mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Można więc dowiedzieć 
się największej tajemnicy: że Bóg jest tylko jeden, ale nigdy nie jest sam. Nikt na ziemi tego 
nie zrozumie, bo Bóg jest większy od naszego rozumu, Kiedy jednak rysujemy na sobie 
znak krzyża, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – zaczynamy się modlić do 
Boga. To jest najważniejsze – żeby się do Niego modlić. Jaki jest Bóg, powie nam o tym 
kiedyś On sam. Teraz jest za wcześnie. Na razie trzeba dziękować Bogu za to, że jest Bo-
giem i że ludzie Go sobie sami nie wymyślili. /ks. Jan Twardowski/ 

 


