
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek18.11 Bł. Karoliny Kózkówny(wspomnienie) - RELIKWIE 
1600 

+ Antoniego, Albinę, Piotra, Mariana, Witolda Pobochę oraz zmarłych dziadków 

Wojcieszyńskich 

1630 
 + Bolesława (r. śm.) Anielę, Henryka, Janinę, Mariana Malickich  

Wtorek19.11 Bł. Salomei (wspomnienie)  - RELIKWIE 

1600 
1) + Józefa Mazura(3r. śm.)z int. żony z dziećmi i wnuczkami  

2)+ Bogusławę, Stanisława i Andrzeja Znój z int. syna Ryszarda z rodziną  

1630 
1)+ Alicję Zegadło, Franciszkę i Antoniego Dereń 

       2) +Tadeusza Maura z int. Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola 

Środa 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego (wspomnienie)  - RELIKWIE 

1600 
 1)+ Władysławę i Edwarda Wojtysiów z int. syna i wnuczków  

2)+Bogusławę Znój z int. sióstr różańcowych bł. Bronisławy z Nidy   

1630
 1) W 8r.ur. Kornela Woźniaka o Boże bł. 

2)+ Tadeusza Mazuraz int. siostry Zofii Marasek  

Czwartek21.11 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (wspomnienie) 
1600

1)+ Mirosława i Jerzego Gierasińskiego z int. matki 

       2) o nawrócenie grzeszników 

1630
 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące  

2) + Piotra Pędzikaz int. rodziny Pajtaków i Krzyszkowskich  

Piątek22.11 Św. Cecylii (wspomnienie) 
1600

 1)+ Janinę, Krzysztofa Węgrzynów, Stanisława, Stefanię Dziewięckich 

2)+ Bogusławę i zm. z rodziny Znojów- zam. Wanda i Marek 

1630
 1)+ Zdzisława, Stanisława Kutę z int. brata 

2) + Tadeusza Mazura z int. sołtysa  

Sobota23.11 Dzień Powszedni  
1600

1) +Genowefę, Jana, Zdzisława Brzozów, Wandę, Piotra Pędzika i dziadków Sołtysów  

       2) + Rafała Tarcha z int. kolegów i koleżanek  

1630
 1)+Mateusza Machulskiego z int. rodziców 

2)+ Waldemara, Annę, Tadeusza, Andrzeja, Zdzisława Bieleckich, Władysława Korbana, 

Leszka Wosia  

Niedziela24.11Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

800
 + Władysława, Jana, Stefanię, Bernarda Frankowiczów 

1000
 + Cecylię i Henryka Kmiecik, Stanisława Wójcika(6r.śm.) 

1200
w int. chóru parafialnego i pana organisty o Boże bł. i opiekę św. Cecylii 

1600
 za Parafię 

 

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:Ml 3, 19-20a 
2 Tes 3, 7-12 
Ewangelia:Łk 21, 5-19 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami  
i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie 
czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony».Zapytali Go: «Na-
uczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki bę-
dzie znak, gdy to się dziać za-
cznie?»Jezus odpowiedział: «Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i 
będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nad-
szedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I 
nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o 
wojnach i przewrotach. To najpierw 
„musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi 
koniec».Wtedy mówił do nich: «„Po-
wstanie naród przeciw narodowi” i kró-
lestwo przeciw królestwu. Wystąpią sil-

ne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki 
na niebie.Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wy-
dadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed 
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanów-
cie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-
drość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.A 
wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z 
głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 

Kazanie espresso… 
„Trudno mówić o eschatologii, ponieważ słuchacze zatrzymują się nad tym, co sensacyjne, 
a nie na tym, co istotne. Istotą jest nawrócenie człowieka, a nie sensacje dotyczące rozmia-
rów i rodzajów kataklizmów. Środki masowego przekazu bazują na sensacji. /ks. E. Staniek/ 
 

„Biedni to osoby,  
którym należy wyjść na spotkanie.” 

 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Teresę Król  

z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪Dziś III Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego dnia są słowa Psalmu 9 „Ufność 
nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”.„Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy 
pochwalić się działaniami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni 
młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To ko-
biety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, po-
nieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa.” – napisał w orędziu papież Franciszek. 
Zadajmy sobie pytanie – co robimy dla ubogich? Czy chcemy ich zobaczyć? Czy chcemy 
ich spotkać? 
▪ W tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie bł. Karoliny Kózki (relikwie), we wtorek bł. 
Salomei (relikwie), w środę św. Rafała Kalinowskiego (relikwie), w piątek św. Cecylii. Za ty-
dzień w niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
▪ Z okazji święta Patronki muzyki kościelnej składamy najserdeczniejsze życzenia chórowi 
parafialnemu oraz panu organiście. Niech Pan Bóg błogosławi! 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Tony i Grace mieli wszystko i stracili wszystkoS. Nie! To nieprawda – mieli siebie nawza-
jem. To wystarczyło, by zacząć jeszcze raz. Przypomina mi się wiersz argentyńskiego poety 
i jezuity Osvalda Pola kończący się słowami: saberperder es la sabiduria: „mądrość to wie-
dzieć jak tracić” Taka mądrość uzdalnia nas do tego, by zacząć jeszcze raz. To umiejętność 
polegająca na tym, że wiemy, jak coś w życiu tracić. Znam to z własnego doświadczenia. 
Mój tata był księgowym. Pracował w firmie swoich wujów. Firma produkowała asfalt. Ale  
w wyniku kryzysu ekonomicznego w latach trzydziestych ubiegłego stulecia moja rodzina 
straciła wszystko: nawet rodzinną kaplicę na cmentarzu. Moi dziadkowie i tata wzięli po-
życzkę i kupili sklep spożywczy. Zaczęli wszystko jeszcze raz. Mieli w sobie mądrość pole-
gającą na tym, że wiedzieli jak coś w życiu tracić. Z ich porażki wyrosło potem ich marzenie. 
Mój tata chodził z koszykiem z domu do domu dostarczając produkty spożywcze. Trwało to 
tak długo, aż wreszcie znowu znalazł zatrudnienie jako księgowy. Zacząć jeszcze raz – to 
właśnie marzenie! Bardzo lubię przypominać sobie słowa pieśni włoskich oddziałów woj-
skowych szkolonych do walki w Alpach: „Nieważne jest to, czy upadniesz, ważne, żebyś nie 
leżał na ziemi” Możesz powiedzieć: „Straciłem wszystko upadłem”. To prawda ale, ale nie 
musisz leżeć na ziemi! Wstań i idź naprzód. Darzę miłością te dzielne, rodziny, które zma-
gają się i walczą, by wytrwać nawet jeśli muszą wydzielać chleb, żeby starczyło go na kolej-
ny posiłek. Idą do przodu. Te rodziny wiedza, jak walczyć. Wiedzą jak podejmować dobre 
decyzje. Wiedzą, jak rozeznawać i czuć w sobie odwagę pochodzącą od Boga.”  

/papież Franciszek/  

Czy wiesz, że… 
1) W latach 70 XX wieku dwaj kierowcy F1 (rajdów samochodowych) toczyli walkę o tytuł 
mistrza świata był nim Niki Lauda i James Hunt. Hunt wygrał tytuł mistrza świata. Lauda 
chciał rewanżu ale Hunt nigdy już nie podjął walki o tytuł mistrzowski. Miał powiedzieć 
Nikiemu: zdobyłem tytuł, jestem mistrzem, więcej nie musze nikomu nic udowadniać. Lauda 
poszedł inną drogą ścigał się przez wiele kolejnych lat zdobywając kilka tytułów mistrza 
świata. Uznawany jest za najlepszego kierowcę w historii.  
2) Przekaz słowny głosi, że kiedy Św. Filip Neri miał jakiś wielki problem szedł do Św. 
Ignacego Loyoli po radę. Uważnie go wysłuchiwał a następnie wracał do siebie i robił 
dokładnie odwrotnie. Po latach obydwoje zostali ogłoszeni przez kościoł świętymi a ich 
dzieła trają do dzisiaj.  
3) W 1990 r. na świecie żyło w ubóstwie 1,9 miliarda ludzi co odpowiadało 36% ludności 
świata, a w 2015 roku w ubóstwie żyło 730 miliona co odpowiada 9,9 % ludności. Powodem 
takiego ogromnego polepszenia życia ludzi, były wprowadzone reformy wolnorynkowe w 
wielu biednych państwach świata.  

Boży człowiek… - św. Protazy (24 listopada) 
Protazy był ósmym z kolei biskupem Mediolanu  
i ósmym także świętym wśród tychże biskupów. 
Wypadek to szczególnie rzadki. Rządził diecezją 
prawdopodobnie przez 25 lat. Św. Atanazy  
w swojej Apologii wspomina, że kiedy udał się 
do Mediolanu, by spotkać się tam z cesarzem 
Konstancjuszem, spotkał się także z biskupem 
Mediolanu, Protazym. Patriarcha zanotował 
także, że spotkał się z Protazym na synodzie w 
Sardyce (Sofia) w roku 343. Wspomina go 
wdzięcznie, co świadczy o przyjaźni, jaką dla 
niego żywił. Możliwe, że Protazy nie tylko udzielił 

Atanazemu gościny, ale wstawił się także za nim, gdy ten był prześladowany przez 
okolicznych biskupów ariańskich i przez władze cesarskie, także błędem arianizmu 
zarażone. Jak wiadomo, św. Atanazy został skazany na wygnanie za mężne wyznawanie 
wiary.Według miejscowych zapisków Protazy miał przenieść się do wieczności 24 listopada 
ok. 356 roku. Jego ciało złożono w kościele św. Wiktora al Corpo.Poza tymi informacjami nic 
więcej nie wiemy ani o życiu, ani o działalności św. Protazego na stolicy biskupiej. 
Niebawem po nim biskupstwo Mediolanu objął św. Ambroży (347). 

Felieton… 
Tajemnica Zła w obliczu Bożej Miłości 

Codziennie w  naszym otoczeniu widzimy dużo cierpienia. Szczególnie gdy cierpią nasi bli-
scy. Lecz także widzimy dużo cierpienia na świecie, na przykład spowodowanego przez 
wojny, Terroryzm, kataklizmy, gdy często giną niewinni ludzie, nawet małe dzieci. Nieraz 
stawiamy sobie pytania, jak pogodzić obecność zła na świecie z Miłością Boga.Już wiele lat 
temu usłyszałem od jednego z duchownych, że Bóg dopuszczając cierpienie w naszym ży-
ciu, nie jest jego źródłem. Możemy powiedzieć, że Bóg zarówno cierpi wraz z nami, jak rów-
nież cieszy się naszą radością. Dodam też, że tajemnica zła obecnego na świecie jest jedną 
z wielu Bożych Tajemnic. Jak powiedział Wiliam Szekspir: „Więcej jest rzeczy na niebie  
i ziemi niż się śniło filozofom”. Mówimy często, że cierpienie uczy pokory. Bliskie mi są sło-
wa: „Cierpienie jest na świecie po to, aby wyzwalało Miłość, której źródłem jest Bóg”.     /MS/ 

Zamyśl się… 
„Oszczerstwo jest 
gorsze od kanibali-
zmu.”  
/Św Jan Chryzostom/  

Uśmiech 
Wędkarz łowi ryby, ale nie biorą. Siedzi tak pięć godzin: głodny, 
niewyspany i mokry, bo tu jeszcze deszcz zaczął padać. W końcu 
myśli:- Jakbym nie wiedział, że to uspokaja nerwy, to bym to 
wszystko dawno rzucił! 

Coś dla ducha… 
„Jeszcze o królu” 

„Każdy król wygląda jak król. Nosi na głowie koronę, trzyma w jednym ręku berło, a w dru-
gim złote jabłko, okrywa się haftowanym płaszczem, siedzi na tronie. Ma wielu żołnierzy, 
służących. Na kolorowej fotografii, czy w kronice filmowej, zawsze jest na pierwszym miej-
scu. Tymczasem Jezus nie jest podobny do króla. Na obrazach ma zwykle głowę odkrytą 
albo na głowie kłujący wianek, ma tani płaszcz, podarty, taki, w którym chodzą biedni ludzie, 
czasem siedzi na pniu drzewa z gołymi nogami, twarz podpierają ręką. Jest bezdomny, sam 
gotów zawsze służyć. Wiemy jednak, że kiedy się urodził, na niebie zapaliła się dodatkowa 
gwiazda. Aniołowie śpiewali mu kolędy, Trzej Królowie uklękli przed Nim ze złotem, kadzi-
dłem i mirrą. Klękają przed Nim wszyscy ziemscy królowie, wszyscy zdejmują kapelusze  
i czapki, opowiadają Mu swoje grzechy i żałują, że Go zmartwili. Pan Jezus nie jest podobny 
do króla, ale jest najważniejszy.”                                                              /ks. J. Twardowski/ 

 


