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Poniedziałek 16.11 Rocznica poświęcenia Rzymskich bazylik św. ap. Piotra i Pawła 
1600 + Katarzynę (r. śm.), Romana Kruków i zm. z r. Kruków i Węgrzynów- z int. r. 
1630 + Mariana, Mariannę, Adama, Tomasza Kubickich, Bogusławę, Stanisława, Andrzeja 
Znój 
Wtorek 17.11 św. Elżbiety Węgierskiej (wsp.) 
1600 1) + Henryka Materka (r. śm.) 
       2) + Dariusza Chojneckiego - od Teresy Pióro i Jerzego Dąbka z rodzinami 
1630 + Jana, Piotra Sochę 
Środa 18.11 bł. Karoliny Kózkówny  - RELIKWIE 
1600 1) + Bolesława (r. śm.), Anielę, Henryka, Janinę, Mariana Janickich i zm. z r. Malic-
kich, Danutę, Jana Szlufików - zam. syn Józef z r. 
        2) + Dariusza Chojneckiego 
1630 + Franciszka Rabieja - od Jadwigi Rabiej z r. 
Czwartek 19.11 Bł. Salomei (wsp.) - RELIKWIE  
1600 1) + Józefa Mazura (r. śm.) - zam. żona z dziećmi  
        2) + Helenę Bedlę - od r. Domagałów  
1630 + Reginę Stachurę - od chrześnicy Moniki  
Piątek 20.11 św. Rafała Kalinowskiego - RELIKWIE 

1600 1) + Dariusza Chojneckiego - od rodziny Bentkowskich  
       2) + Reginę Stachurę - zam. Cukiernia „Świat Słodyczy” 
1800 W 10 r. ur. Gabrieli Baran o Boże bł. i potrzebne łaski 
Sobota  21.11 Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (wsp.) 
1600 + Genowefę i Franciszka Daleszaków  
1630 + Waldemara, Annę, Tadeusza, Andrzeja, Zdzisława Bieleckich, Władysława Korbana 
i Leszka Wosia  
Niedziela 22.11 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
800 + Władysława Domagałę (25 r.śm.) - int.  rodziny  
1000  za Parafię  
1200  w pewnej intencji 
1600 + Władysława (r. śm.) Jana, Stefanię, Bernarda Frankowiczów 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31     
                  1 Tes 5, 1-6 
Ewangelia: Mt 25, 14-15. 19-21 
Jezus opowiedział swoim uczniom na-
stępującą przypowieść: «Podobnie jest  
z królestwem niebieskim jak z pewnym 
człowiekiem, który mając się udać w po-
dróż, przywołał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał pięć talen-
tów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
każdemu według jego zdolności, i odje-
chał. Po dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 
pięć talentów. Przyniósł drugie pięć  
i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talen-
tów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. 
Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry  
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewie-
lu, nad wieloma cię postawię: wejdź do 
radości twego Pana!”» 

Kazanie espresso… 
Ewangelista Łukasz przekazał przypo-
wieść (Łk 19, 11-27) podobną do tej, któ-
rą dziś czytaliśmy w wersji Mateuszowej. 
Między przekazem św. Mateusza,  

a przekazem św. Łukasza jest kilka istotnych różnic. Rozmawiałem kiedyś z osobą, która 
powiedziała: „Bardziej podoba mi się wersja Łukasza, gdzie Bóg daje każdemu po równo 
(każdy otrzymuje jedną minę), a swym wysiłkiem wypracowuje różne zyski. U Mateusza zaś 
Bóg jednemu daje więcej, innemu mniej (pięć, dwa i jeden talent), już na początku niejako 
wartościując owe osoby”. Tak bardzo przywykliśmy do demokracji, że wydaje się nam, iż 
„sprawiedliwie” znaczy „po równo”. A jednak nie jest to prawda. „Sprawiedliwie” to według 
potrzeb i zdolności. Potrzeba nam pokory, by przyjąć sprawiedliwą Bożą ocenę i mądrość – 
by dar Boży właściwie rozwinąć.                                                                          /o. J. Bocian/ 
 
 

Bł. Karolino Kózkówno, patronko czystości 
módl się za nami! 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tadeusza Ka-
czora z Brzezin i Stanisława Bentkowskiego z Kowali, którzy odeszli do domu Oj-
ca. Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W czwartek odbył się pogrzeb +Tadeusza Kaczora z Brzezin, a w sobotę +Stanisława 
Bentkowskiego pochodzącego z Kowali. Módlmy się: "Wieczny odpoczynek....." 
▪ Dzisiaj w naszej Parafii w nieco inny sposób przeżywamy Dzień Seminaryjny. Wysłuchali-
śmy listu ks. Rektora WSD w Kielcach, modliliśmy się w intencji powołań męskich i żeńskich 
szczególnie polecając kleryków z naszego seminarium. Ofiary składane dzisiaj na tace są 
przeznaczone na potrzeby tej uczelni. Otrzymaliśmy zwiększony nakład prasy katolickiej i 
kalendarze na przyszły rok opracowane i ozdobione zdjęciami przez kleryków. 
▪ W tym tygodniu:  
- we wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,  
- w środę bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (Msza św. z relikwiami),  
- w czwartek bł. Salomei, zakonnicy (Msza św. z relikwiami),  
- w piątek św. Rafał Kalinowski, prezbiter (Msza św. z relikwiami),  
- w sobotę Ofiarowania N. M. P. Jest to Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Pamię-
tajmy w naszych modlitwach o tych, którzy obrali drogę całkowitej rezygnacji ze świata dla 
wyłącznej służby Bogu przez modlitwę i życie w klasztorach zamkniętych. 
▪ W piątek po Mszy św. o 18 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W przyszłą niedzielę Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończymy Rok 
Liturgiczny. Jest to ostatnia niedziela przed Adwentem. 
▪ Papież Franciszek wydał encyklikę: "Laudato si" poświęconą uwielbieniu Boga za dzieło 
stworzenia tak pięknego świata, niebezpieczeństwie jego dewastacji przez człowieka i ko-
nieczności naszej troski poprzez przestrzeganie zasad ekologii. Caritas Polska w trosce o 
nasze środowisko zorganizowało fundusz umożliwiający dofinansowanie projektów poświę-
conych poprawie czystości naszej Ojczyzny i świata. Parafialny Zespół Caritas w Brzezi-
nach opracował i złożył wniosek zatytułowany: "Czas na zdrowie, czas na rower". Wniosek 
promujący jazdę na rowerze, pokonując inne opracowania, otrzymał aprobatę i możliwość 
zyskania dofinansowania na zakup części materiałów na wybudowanie parkingu dla rowe-
rów z zadaszeniem w postaci wiaty. Będzie on usytuowany przy murze kościelnym od stro-
ny parkingu między wejściem a budynkiem gospodarczym. Proszę o modlitwę w intencji 
realizacji tego przedsięwzięcia.   
▪ Ponawiam prośbę do panów i chłopców o zgłoszenia w zakrystii chętnych, którzy chcieliby 
się włączyć w modlitwę różańcową w powstających Różach Różańcowych. 
▪ Dziękuję za zainicjowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie całodobowej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Na całą dobę z soboty na niedzielę (z wyjątkiem pogrzebu i Mszy 
św.) Pan Jezus "wyszedł" z tabernakulum i patrzył i słuchał tych, którzy (wg zgłoszonej 
uprzednio listy) przybyli adorować Boga pod postacią chleba. Bóg zapłać. 
▪ Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się wczoraj w wywóz liści z cmenta-
rza przykościelnego, Piękne to było wczoraj. W kościele modlili się. Przed kościołem, jedni 
grabili, inni ładowali i wywozili liście ciągnikiem z przyczepom, czy przyczepką samochodo-
wą. Taka robota cieszy i daje satysfakcje. Dziękuję. 
▪ W ubiegłą niedziele zbierane były datki do puszki na "Pomoc Kościołowi w potrzebie". Zo-
stało złożone 500zł. Bóg zapłać. 

Z Watykanskiej Ziemi… 
„Módlmy się, aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji był zawsze w służbie czlowieka. 
Sztuczna inteligencja znajduje się u podstaw epokowej zmiany, którą przeżywamy. 
Robotyka może uczynić możliwym lepszy świat, jeśli będzie powiązana z dobrem 
wspólnym. Bo jeśli postęp technologiczny zwiększa nierówności, to nie jest to prawdziwy 
postęp. Przyszły rozwój powinien być ukierunknowany na poszanowanie godności osoby i 
Stworzenia. Módlmy się aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji był zawsze w służbie 
człowieka… możemy powiedzięć był ludzki”                                             /papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - św. Agnieszka z Asyżu (18 listopada) 
Katarzyna (bo takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się w Asyżu w 1197 roku. Była córką 
Favarone Offreduccio i bł. Ortolany. Miała dwie siostry: starszą o cztery lata Klarę i młodszą 
Beatrycze. W połowie marca 1212 r. uciekła z domu Klara, by pod wpływem św. Franciszka 
wstąpić do zakonu. Katarzyna - wówczas piętnastoletnia - poszła w jej ślady dwa tygodnie 
później. Schroniła się w klasztorze benedyktynek St Angelo w Panso. Ojciec planował dla 
niej inną przyszłość. Wpadł w złość i chciał siłą sprowadzić ją do domu. Posłał swojego bra-
ta Monaldo i kilku krewnych, którzy zamierzali zbrojnie odbić panny, jeśli perswazja nie po-
może. Stryj nie mogąc przekonać dziewczyny dobył miecza, ale wtedy jego ramię znieru-
chomiało, a paraliż utrzymywał się jeszcze jakiś czas po tym wydarzeniu. Pozostali próbo-
wali wyciągnąć Katarzynę z klasztoru za włosy. Nie szczędzono jej uderzeń i kopniaków. 
Klara chciała iść jej na pomoc, ale nagle ciało dziewczyny stało się tak ciężkie, że kilku 
mężczyzn nie było w stanie jej podnieść. W końcu pozostawili Katarzynę na wpół żywą na 
polu w pobliżu klasztoru. Po tych wydarzeniach ojciec zmienił zdanie i wyraził zgodę na po-
zostanie córek w klasztorze. Jeszcze w tym samym roku św. Franciszek oblókł obie siostry 
w szatę pokutną i wprowadził je do klasztoru św. Damiana w Asyżu. Agnieszka była bardzo 
pobożna, często umartwiała się. W ten sposób szybko zajaśniała heroicznymi cnotami. 
Często w czasie modlitw wpadała w ekstazę; pewnego razu nawiedziło ją Dzieciątko Jezus. 
Była obecna 11 sierpnia przy śmierci wielkiej siostry i uczestniczyła w uroczystym pogrze-
bie, a 16 listopada tego samego roku w asyskim klasztorze i ją powołał do siebie Pan. Zo-
stała pochowana w kościele św. Jerzego. Przy jej grobie miało miejsce wiele cudów. Obec-
nie ciało św. Agnieszki spoczywa obok matki i siostry w bazylice św. Klary w Asyżu. W 1753 
roku kanonizował ją papież Benedykt XIV. Jest patronką klarysek. 

Czy wiesz, że… 
1) Joe Biden, prawdopodobnie przyszły prezydent USA, jeśli wynik zostanie zatwierdzony 
przez organy prawa USA, będzie drugim urzędującym prezydentem w historii USA będącym 
katolikiem. Joe Biden co niedziele uczestniczy we Mszy Świętej. Należy do parafii Św. Józe-
fa w Wilmington w stanie Delaware, po Mszy Świętej często idzie na cmentarz pomodlić się 
chwilę przy grobie swoich rodziców, pierwszej żony i córki które zginęły w wypadku w 1972 
r. oraz syna który zmarł w 2015 r. 
2) Były prezydent USA Jimmy Carter, który ma 96 lat do dzisiaj uczy Biblii w niedzielnej 
szkółce w kościele baptystów Maranatha w Plains w stanie Georgia. Co ciekawe były pre-
zydent zaczął prowadzić lekcje biblijne będąc nastolatkiem i robi to nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. 

Uśmiech 
Na kolokwium z maszyn. Na zaliczeniu mgr mówi do jedne-
go z kolczykiem w uchu: - Pan należy do Unii Europejskiej? - 
No tak...  - Bo tam kolczykują bydło... 

 Zamyśl się… 
„Przyjaciela długo się szuka, 
rzadko znajduje i trudno go 
utrzymać”       /Św. Hieronim/ 

Coś dla ducha… 
„O kwiatach żądzy” 

Pewien młody mnich, spoglądając na cudownie ukwieconą łąkę, powiedział do przełożone-
go: - Ślub czystości jest ciężki dla nas, zakonników. To tak, jak mieć przed sobą obfitość 
wspaniałych, pachnących kwiatów, a nie móc zerwać nawet jednego... Przechodził tamtędy 
człowiek żonaty i, usłyszawszy te słowa, zauważył: - A co powiedzieć o nas, żonatych męż-
czyznach? Zerwaliśmy jeden kwiatek, posmakowaliśmy jego zapachu, a silna jest nasza 
żądza poznania innych. Czy więc czystość właśnie dla nas nie jest trudniejsza? Pewna ko-
bieta, wysłuchawszy tych wywodów, rzekła: - Czy jest większe cierpienie nad to, że nie zry-
wa nas ten, którego chcemy, i wtedy, kiedy tego chcemy? Pan Bóg, słysząc to wszystko, 
pomyślał sobie: "Mają rację wszyscy troje. Życie w czystości jest trudne dla wszystkich. Dla-
tego obiecałem czystym w sercu, że ujrzą Moje oblicze".                                /Pier D'Aubrigy/ 

 


