
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 09.11 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
1600 + Jana, Irenę, Henryka Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurdków, Stanisława Ba-
rana 
1630 + Reginę Stachurę od r. Lutwinów 
Wtorek 10.11 św. Leona Wielkiego (wsp.) 
1600 1) + Stanisława Kija zam. r. 
       2) + Dariusza Chojneckiego - zam. Hubert, Piotr i Paweł 
1630 + Mieczysława Barwinka (47 r. śm.), Wincentego, Julię Barwinek 
Środa 11.11 św. Marcina z Tours (wsp.) 
800 w pewnej intencji 
1200 za Ojczyznę 
1800 1) + Marcina i Zdzisława Kubickiego z int. r. 2) + Stefanię, Jana Znojek, Katarzynę, 
Antoniego Grzegorczyków. 3) + Jana (17 r. śm.), Irenę i Henryka Stachurów i zm. z r. Sta-
churów i Kurtków. 4) + Genowefę, Stanisława Stachurę z int. syna. 5) + Krystynę i An-
drzeja Olejarczyk, Annę i Józefa Skorodzień, Zofię i Władysława Skorodzień. 6) + Teresę 
Król (1 r. śm.). 7) + Stanisława Januszka, Stefanię, Jana, Anielę, Tadeusza Kruków, Stani-
sławę Korban. 8) + Władysława, Marcina, Wojciecha Królów i zm. z r. Zychowiczów, 
Żbikowskich, Stanisławę, Adama Korbanów, Alicję Kot, Justynę Postrach z int. Zofii Król  
9) + Zofię Iwanowską od Kółka Róż Bł. Karoliny Kózkówny z Nidy. 10) + Sławomira  
i Ryszarda Korbana zam. rodzice i rodzina. 11) + Helenę Kutę. 12) + Jadwigę Pawłowską 
od uczestników pogrzebu. 13) + Tomasza i Ryszarda Kobierskiego, Annę i Jana Jędro-
chów. 14) + Henrykę Brzozę od uczestników pogrzebu. 15) + Wiesława Bielasa od uczest-
ników pogrzebu. 16) + Marię Władyszewską zam. brat Józef z rodziną 17) + Stanisława 
Zygadło od uczestników pogrzebu. 18) + Janinę Słowińską od uczestników pogrzebu. 19) 
+ Stanisławę Dziewięcką od Andrzeja Dziewięckiego z r. 
Czwartek 12.11 św. Jozafata (wsp.) 
1600 1) W 9 r. ur. Kornela Woźniaka i w 13 r. ślubu Eweliny i Michała Woźniaków 
        2) + Helenę Bedlę od Haliny Tarki z r.  
1630 + Franciszka Rabieja od córki Katarzyny z r. 
Piątek 13.11 świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (wsp.) 
1600 1) W r. ur. Andrzeja o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
       2) + Dariusza Chojneckiego od r. Chwałek 
1630 + Romana (20 r. śm.), Stanisławę i zm. z r. Znojów i Zegadłów 
Sobota 14.11 Dzień Powszedni 
1600 1) + Krystynę i Wawrzyńca Wójcików 
       2) + Helenę Bedlę od r. Jaszczyków 
1630 + Marię, Józefa, Zygmunta, Stanisława Kamińskich 
Niedziela 15.11 XXXIII Niedziela Zwykła 
800 + Katarzynę, Franciszka, Pelagię, Jana, Wiktora, Stanisława Rabiejów 
1000 +Edwarda, Genowefę Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego 
1200 za Parafię 
1600 + Anielę, Tadeusza Wotlińskich i zm. z r. Wotlińskich i Zarzyckich 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 6, 12-16     
                   1 Tes 4, 13-18 
Ewangelia:  Mt 25, 1-13 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę 
przypowieść: «Podobne będzie królestwo 
niebieskie do dziesięciu panien, które 
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nieroz-
sądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne 
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy 
się pan młody opóźniał, senność ogarnęła 
wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozle-
gło się wołanie: „Oto pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy po-
wstały wszystkie owe panny i opatrzyły 
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roz-
tropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo 
nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roz-
tropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystar-
czyć. Idźcie raczej do sprzedających  

i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły  
z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 
was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

Kazanie espresso… 
Dlaczego panny mądre nie chciały użyczyć ze swej oliwy głupim (w oryginalnym języku 
Ewangelii są użyte określenia: „mądre” i „głupie”)? W przypowieści Jezus nie zachęca, by 
nie użyczać potrzebującym ze swej majętności. Wskazuje tylko na fakt, że istnieją wartości, 
których przekazać nie jesteśmy w stanie. Jedną z nich jest mądrość. Wprawdzie nauczyciel 
przekazuje ją uczniom, ale uczeń nie może jej przejąć od mistrza bez własnego wysiłku. 
Już autor Księgi Mądrości wyraźnie poucza, że mądrość łatwo zdobędzie ten, kto dla niej 
podejmuje trud poszukiwania, wstaje o świcie, rozważa ją, poświęca jej bezsenne godziny. 
Ten zaś, który nie chce się trudzić, nie może oczekiwać, że w chwili, gdy mądrość będzie 
potrzebna, otrzyma ją nagle, bez wysiłku i bez uprzedniej pracy zostanie uchroniony od nie-
szczęścia.                                                                                                             /o. J. Bocian/ 
 

Panie, Panie, otwórz nam… 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Zygadło z Podwola i Janinę Słowińską z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbył się pogrzeb +Stanisław Zygadło z Podwola, a w piątek +Janiny Słowińskiej 
z Kowali. Módlmy się: "Wieczny odpoczynek....." 
▪ Obowiązujące w całym kraju nowe przepisy sanitarne m.in. ograniczają liczbę wiernych 
mogących przebywać w kościołach. I tak wewnątrz naszego kościoła może przebywać rów-
nocześnie maksymalnie 24 osoby. Te ograniczenia są dla nas wierzących bardzo bolesne, 
niemniej serdecznie prosimy o ich przestrzeganie. Oczywiście będzie włączone nagłośnie-
nie na zewnątrz kościoła ale i tu trzeba zachowywać stosowne odstępy. Msza św. „niedziel-
na” o godz. 10.00 w naszym kościele jest transmitowana w Internecie. Przypominam, że 
osoby korzystające z dyspensy biskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej 
mają obowiązek uczestniczenia w liturgii poprzez środki masowego komunikowania. 
▪ W dzisiejszą niedzielę wypada wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, któ-
rej relikwie są umieszczone na ołtarzu. 
▪ Po wyjściu z kościoła możemy wrzucić datek do puszki na Pomoc Kościołowi w potrzebie. 
▪ Dzisiaj o godz. 16.00 ostatnie nabożeństwo "Różaniec do Granic Nieba". 
▪ W środę przeżywać będziemy nasze narodowe Święto Niepodległości. Jest to okazja 
do modlitwy w intencji Ojczyzny i refleksji na temat patriotyzmu. Msze św. odprawione będą 
o godz. 8.00, 12.00 i 18.00. Zachęcam do wywieszenia na naszych domach flagi narodowej. 
▪ W przyszłą niedzielę zaplanowano Dzień Seminaryjny w naszej Parafii. Przedwczoraj 
otrzymałem list powiadamiający o odwołaniu przyjazdu alumnów do wszystkich Parafii w 
tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne. Ks. Rektor prosi o odczytanie listu i ze-
branie ofiar, które będą wsparciem dla nich w bieżącym roku akademickim. Tak więc za ty-
dzień nieco inny Dzień Seminaryjny.   
▪ Powstała nowa inicjatywa całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W przyszłą 
sobotę rozpocznie się o godz. 8.00 do niedzieli do godz. 8.00 (z przerwą na Mszę św. od 
godz. 16.00  do 17.00. Każdy o dowolnej porze może przyjść i włączyć się w adorację. Jeśli 
możliwe, prosimy o zgłoszenie swojej obecności, by organizatorzy mogli mieć przerwę na 
załatwienie bieżących spraw. 
▪ Powstają dwa męskie Koła Różańcowe: z Kowali i z Brzezin. Chętnych panów i chłopców, 
którzy chcieliby się włączyć w modlitwę, prosimy o zgłoszenie się. Podam kontakt z inicjato-
rem tego przedsięwzięcia. 
▪ Parafialny Zespół Caritas przypomina, że istnieje możliwość skorzystania z unijnej pomocy 
żywnościowej. W tym celu trzeba udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej Gminie 
w celu otrzymania skierowania. Pomoc mogą otrzymać osoby spełniające kryteria: 1402 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej, lub 1056 zł dla osoby w rodzinie. 
▪ Ze względu na panującą pandemię sołtys Brzezin informuje, że wpłat na podatek i opłat na 
odpady będzie można dokonać od środy 11.11.2020 r. do piątku 13.11.2020 r. w godz. 
16.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 14.00 w Świetlicy przy fontannie. Wpłat można tak-
że dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem. 
▪ Wczoraj do kościoła został doprowadzony światłowód i podjęte prace przy poprawie jako-
ści transmisji mszy świętych. Dziękuję Redakcji Pisma SANCTUS za sfinansowanie tych 
kosztów oraz zakup w ostatnich miesiącach dwóch przenośnych głośników.  
▪ Dziękuję za zwiększone ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

A w parafii… 
▪ 1 listopada ukazała się książka pt.: „Historia życiem pisana. Brzezińskie Rody”, autorstwa 
Marianny Węgrzyn i Damiana Zegadło. Publikacja jest dostępna na stałych, całorocznych 
stoiskach ze zniczami, znajdujących się przed wejściem na cmentarz w Brzezinach. 
▪ W tym roku w ramach kwesty na cmentarz udało się zebrać 1 482,65 zł. Osoby, które chcą 
nadal wesprzeć prace ratujące nagrobki na brzezińskiej nekropolii zachęcamy do wpłat na 
konto bankowe Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin z dopiskiem: Darowizna - odnowa cmen-
tarza. NR KONTA: 79 84930004 0070 0209 6351 0001. Dziękujemy za wsparcie akcji! 

Boży człowiek… - św. Mikołaj Tavelić (14 listopada) 
Według Martyrologium rzymskiego Mikołaj pochodził z dalmatyńskiego Szybernika. Urodził 
się w 1340 r. na terenie obecnej Chorwacji. Był franciszkaninem. Pracował przez 12 lat jako 
duszpasterz w Bośni. W 1384 r. zgłosił się do pracy w Kustodii Ziemi Świętej. Przez dłuższy 
czas opiekował się - wraz z innymi zakonnikami - miejscami kultu i pielgrzymami. Zginął 
wraz z trzema towarzyszami: Francuzami Deodatem z Rodez i Piotrem z Narbonne oraz 
Włochem Stefanem z Cuneo, kiedy postanowili tak jak św. Franciszek głosić Ewangelię 
Jezusa sułtanowi. Przygotowali wystąpienie na piśmie po łacinie oraz po arabsku i 11 
listopada 1391 r. udali się do meczetu Omara. Było to w dniu, w którym mahometanie 
uroczyście obchodzili Kurban Bayram (Święto Ofiarowania - jedno z najważniejszych świąt 
w świecie islamu). Nie zostali wpuszczeni, ale zaprowadzono ich do kalifa. Tam zaczęli 
czytać swój tekst, w którym napisali wprost, że należy odrzucić naukę Mahometa. 
Słuchający ich tłum muzułmanów zapałał wielkim gniewem. Zażądano wycofania tych 
stwierdzeń, a potem nalegano, żeby misjonarze wyrzekli się wiary. Kiedy franciszkanie 
odmówili, zostali brutalnie pobici. Wrzucono ich zakutych w dyby do lochu, gdzie - 
pozbawieni nawet wody - spędzili trzy dni. 14 listopada 1391 r. zostali zawleczeni na sąd, 
który odbył się w pobliżu istniejącej do dziś Bramy Dawida w Jerozolimie. Ponownie 
odmówili zaparcia się Chrystusa. Wtedy zostali zasieczeni mieczami, ich ciała rozerwano na 
strzępy i spalono, a prochy rozsypano. Ich męczeństwo opisał wiernie Gerard Calveti, 
ówczesny gwardian jerozolimskiego konwentu Najświętszego Zbawiciela. Kult męczenników 
był żywy niemal od razu po ich śmierci, zwłaszcza w zakonie franciszkańskim.  

Zamyśl się… 
„Pod wieczór będą cię sądzić  
z miłości.”         /Św. Jan od Krzyża/ 

Uśmiech… 
Która z postaci z biblijnych najbardziej łamała Prawo? 
Mojżesz. Złamał wszystkie 10 przykazań na raz. 

Coś dla ducha… 
„Czyste ręce” 

Po śmierci pewien człowiek stanął przed Bogiem. Z wielką dumą wyciągnął przed nim swoje 
ręce i powiedział: «Panie, zobacz, jak czyste są moje ręce!». Pan Bóg uśmiechnął się do 
niego i z cieniem smutku powiedział: «Tak, to prawda, ale są również puste». Fiodor Dosto-
jewski napisał kiedyś historię o pewnej bogatej kobiecie, która była bardzo skąpa. Po swojej 
śmierci została wtrącona przez diabła w morze piekielnego ognia. Jej anioł stróż począł 
usilnie się zastanawiać, czy w jej życiu nie było jakiegoś momentu, który mógłby ją odkupić. 
Wreszcie przypomniał sobie pewne dawne zdarzenie i nie omieszkał powiedzieć o tym Bo-
gu: «Pewnego dnia ta kobieta podarowała jednemu żebrakowi cebulę ze swojego ogrodu». 
Bóg uśmiechnął się do anioła: «Dobrze. Ta cebula będzie ją mogła zbawić. Pochyl się nad 
morzem piekielnego ognia, wyciągając do niej cebulę tak, aby się mogła jej uczepić, i wy-
ciągnij ją stamtąd. Jeśli jej się uda mocno złapać tej jedynej rzeczy, przez którą okazała do-
bro, wciągniesz ją do samego raju». Anioł pochylił się jak tylko mógł nad morzem ognia  
i krzyknął do kobiety: «Łap się czym prędzej cebuli!». Kiedy to natychmiast uczyniła, jeden  
z przebywających razem z nią potępieńców uczepił się rąbka jej spódnicy i wzbił się wraz  
z nią w górę: jeszcze inny grzesznik złapał się stopy pierwszego i również poleciał razem.  
W ten sposób stworzył się długi ogonek lecących w niebo osób, które uczepiły się kobiety 
trzymającej się kurczowo cebuli ciągnionej przez anioła. Diabły były niepocieszone, że przez 
małą cebulkę całe piekło stawało się puste. Kiedy długi, ludzki warkocz dotarł już do nie-
biańskich wrót, kobieta spostrzegła jak wiele grzeszników uczepiło się jej spódnicy i krzyk-
nęła: «Cebula jest moja! Tylko moja! Zjeżdżajcie stąd...». Dokładnie w tym momencie cebu-
la się rozpadła i kobieta razem z pozostałymi osobami znalazła się znowu w morzu ognia.  
A niepocieszony anioł pozostał sam przed rajskimi wrotami. Wypełnij swoje dłonie innymi 
dłońmi i mocno je ściśnij. Zbawimy się albo razem, albo się w ogóle nie zbawimy.    /Ferrero/ 
 

 


