
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek 23.11 Dzień Powszedni  
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecika  
1630 + Jana i Mariannę Sołtys  
Wtorek 24.11 świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy 
1600 1) + Waldemara Kasperka - od chrzestnego z r. 
       2) Msza Św. wynagradzająca za grzechy całej rodziny  
1630 + Reginę i Łukasza Stachurę - zm. swatowie Olszewscy z rodziną 
Środa 25.11 Bł. Franciszki Siedliskiej - RELIKWIE 
1600 1) + Waldemara Kasperka – zam. Grażyna i Jan Brożyna  
       2) +  Justynę Bentkowską (9 r. śm,) 
1630 + Romana i Stanisławę Znój, Marię Władyszewską 
Czwartek 26.11 Dzień Powszedni   
1600 1) + Stanisławę Dziewięcką od Teresy i Marka Praszkiewiczów 
        2) Msza św. Wynagradzająca za grzechy całej rodziny   
1630 + Zdzisława Stachurę, Władysławę i Stanisława Frankowicz 
Piątek 27.11 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Waldemara Kasperka - zam. Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Tere-
nowego Oddziału Prewencji w Kielcach  
       2) + Zdzisława Lużyńskiego - z int. żony 
1630 + Adama i Stanisławę Korban - zam. r. Tetelewskich  
Sobota  28.11 Dzień Powszedni 
1600 + Mariusza Kurtka (4 r. śm.) 
1630 + Andrzeja Kociołkowskiego 
Niedziela 29.11 I Niedziela Adwentu 
800 za Parafię  
1000 + Józefa, Stefanię, Władysława Gawiorów - zam. córka z r. 
1200 + siostrę zak. Helenę Pędzik (r. śm.), Agnieszkę, Annę, Jana, Franciszkę Pędzik zam. 
Teresa Bębacz z r. 
1600 + Zofię Iwanowską zam. Zofia Kruk z rodziną 
 

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 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 Uroczystość Jezusa Chrystusa 
 Króla Wszechświata 

22 listopada 2020 r. Nr 52 (626) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ez 34, 11-12. 15-17  /  1 Kor 15, 20-26. 28    Ewangelia:  Mt 25, 31-46 

„Jezus powie-
dział do swoich 
uczniów: «Gdy 
Syn Człowieczy 
przyjdzie w swej 
chwale, a z Nim 
wszyscy anioło-
wie, wtedy za-
siądzie na swoim 
tronie pełnym 
chwały. I zgro-
madzą się przed 
Nim wszystkie 
narody, a On 
oddzieli jednych 
ludzi od drugich, 
jak pasterz od-
dziela owce od 
kozłów. Owce 

postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po pra-
wej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przy-
gotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodziali-
ście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cie-
bie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przy-
szliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do 
tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie dali-
ście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 
Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy cho-
rym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczy-
niliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».” 
 
 
 

Extra… 
× 23.11.1927 – padła Kasztanka ulubiona klacz marszałka Józefa Piłsudskiego 
× 27.11.1806 – Napoleon Bonaparte przybył do Poznania  
 



A w parafii… 
▪ W dniu wczorajszym na naszym cmentarzu został pochowany + Ryszard Misiorek miesz-
kający w Kielcach, a pochodzący ze Zbrzy. Na jutro na godz. 14 00 zaplanowany jest po-
grzeb + Genowefy Paradowskiej pochodzącej z Nidy, a ostatnio mieszkającej w Kielcach. 
Módlmy się: Wieczny odpoczynek… 
▪ Dzisiaj również wypada wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Panu Łuka-
szowi - naszemu mistrzowi klawiatury, dziękujemy za dotychczasowe dźwięki i z niecierpli-
wością czekamy na szczepionkę na wirusa, by chór mógł bezpiecznie podjąć próby i opra-
wę mszy świętej. 
▪ W tym tygodniu we wtorek wspominamy św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera 
i Towarzyszy; w środę bł. Franciszki Siedliskiej – Msza św. z relikwiami. 
▪ Dzisiejszą Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończymy Rok Liturgicz-
ny. Jesteśmy pod względem wiary o rok starsi, bardziej doświadczeni, ale czy lepsi, bardziej 
pobożni, świętsi? 
▪ Za tydzień I Niedziela Adwentu. Adwent to czas radosnego i pobożnego oczekiwania na 
przyjście Pana Jezusa. Zaplanujmy już dziś uczestnictwo w roratach. 
▪ W związku z rozpoczynającym się adwentem już od przyszłej niedzieli będziemy mogli 
tradycyjnie nabyć świece wigilijne i opłatki. Dziękując za hojne datki w drugą gospodarczą 
niedzielę miesiąca, jeśli ktoś może proszę przy okazji opłatków o ofiary na wydatki związane 
z utrzymaniem parafii i z wykończeniem plebanii. Rozumiemy pewnie, że w związku z pan-
demią osób w kościele jest dużo mniej, a przez to i zbierana taca jest o wiele skromniejsza, 
a z wydatków nikt nas nie zwalnia. Chociażby ostatnio: Dzień Seminaryjny, a za ostatnie 
samo odebranie śmieci z cmentarza zapłaciliśmy na wysypisku ponad 2 500 zł., i za chwilę 
śmietnik znowu będzie pełny. 
▪ Podam jeszcze raz informację o transmisji na żywo niedzielnej Mszy św. o godz. 10.00  
z naszego kościoła na kanale You Tube. Przypominam, aby osoby, które nie są w stanie 
uczestniczyć w liturgii w kościele i korzystają z dyspensy nie tylko wysłuchały Mszy św., ale 
w niej uczestniczyły. Myślę, że uczestnictwo w domu może być trudniejsze od przyjścia do 
kościoła. Chodzi przecież o to, by z całą rodziną zgromadzić się przy odbiorniku, wsłuchać 
się w skupieniu w Liturgię Słowa, odpowiadać na wezwania, przyjmować odpowiednie po-
stawy ciała (wstawać, klękać, siadać) i gesty (znak krzyża, uderzanie się w piersi), duchowo 
przyjąć Komunię św. Takie przeżycie Mszy św. może przynieść błogosławione owoce mimo, 
że się nie jest w kościele. 
▪ Powstała inicjatywa przedłużenia całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro rodzin, 
Kościoła, Ojczyzny, dzieci nienarodzonych...,  na kolejne czuwanie przed Najświętszym Sa-
kramentem. Rozpoczęcie 4 grudnia o godz. 15.00 - zakończenie 5 grudnia o godz. 16.00. 
Można przyjść na adorację o dowolnej porze i na dowolną ilość czasu, ale zachęcamy do 
zadeklarowania czuwania o określonej godzinie. W tym celu  prosimy o zapisywanie się na 
listę znajdującą się w naszym kościele za ławkami. Nie pozwólmy żeby Pan Jezus chociaż 
przez chwilę został sam. 
▪ Tydzień temu obchodziliśmy nieco inny Dzień Seminaryjny. Zostało zebranych 1870 zł. 
Bóg zapłać za tak hojne ofiary (przy nielicznym uczestnictwie wiernych), które przekażę do 
seminarium. 

Czy wiesz, że… 
1) 25 października 2020 r. na Seszelach w wyborach Prezydenckich został wybrany na 
prezydenta anglikański ksiądz Wavel Ramkalawan. 
2) 11 listopada tego roku najwyższy budynek świata Burdź Chalifa w Dubaju został przez 
Emiratczyków podświetlony na biało czerwone barwy. Był to gest oddania hołdu i jedności  
z Polakami świętującymi Święto Niepodległości. 

Boży człowiek… - św. Konrad z Konstancji (26 listopada) 
Konrad urodził się około 900 r. w Altdorfie. Nauki pobierał w szkole katedralnej. W 934 r. po 
śmierci Nothinga został biskupem diecezji. Ze sporego spadku, jaki mu zostawił ojciec, 
Konrad ufundował liczne kościoły, klasztory i szpitale. Konrad odbył trzy pielgrzymki do 
Ziemi Świętej i wiele razy do Rzymu. Pełniąc obowiązki biskupa, starał się unikać polityki. 
Uczestniczył jednak w sejmach w 948 r. w Ingelheim i w 952 r. w Augsburgu, a od 962 r. 
towarzyszył cesarzowi Ottonowi I w pielgrzymkach do Włoch. Zmarł podczas jednej z nich w 
drodze do Rzymu 26 listopada 975 lub 976 r.  

Kazanie espresso… 
„Rozmawiałem kiedyś z obywatelem USA. Mówił, że w jego ojczyźnie wiele osób ma trud-
ności z zaakceptowaniem uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jeszcze 
„Jezusa Prezydenta” dałoby radę przyjąć. Wszakże władza prezydenta pochodzi od ludu, 
jest z jego wyboru. A władza króla to władza narzucona, nikt przecież króla nie wybrał! I tak 
wirus źle pojętej demokracji wgryza się w doświadczenie religijne. A właśnie tutaj demokra-
cji nie ma, ani być nie może. Jezus Król jako Bóg ma władzę sam z siebie, jako Człowiek – 
otrzymał ją od Boga. Jego Majestat ma źródło nie w wyborze, lecz w Bożym namaszczeniu. 
Podobnie jak z królowaniem Jezusa jest i z moralnością. Prawo naturalne nie podlega dys-
kusji, demokratycznej weryfikacji, lecz góruje nad prawem stanowionym. Jest ono po-
wszechne i obejmuje wszystkich, inaczej moglibyśmy popaść w absurd.           /o. J. Bocian/ 

Znalezione… 
„Po zostaniu prezydentem poprosiłem kilku członków mojej ochrony o wyjście na spacer po 
mieście. Po spacerze poszliśmy na lunch do restauracji. Podczas posiłku powiedziałem jed-
nemu z moich żołnierzy: zapytaj tego mężczyznę, aby do nas dołączył. Żołnierz poszedł  
i wysłał moje zaproszenie. Mężczyzna wstał, wziął talerz i usiadł obok mnie. Podczas jedze-
nia, jego ręce ciągle się trzęsły i głowy nie podnosił od jedzenia. Kiedy skończyliśmy, poma-
chał do mnie nawet nie patrząc na mnie, uścisnąłem mu rękę i odszedłem! Żołnierz powie-
dział do mnie: - ten człowiek musi być bardzo chory, bo jego ręce nie przestawały trząść się 
podczas jedzenia. - Wcale nie! Powód jego drżenia jest inny - odpowiedziałem. Patrzyli na 
mnie dziwnie, a ja im na to: - Ten mężczyzna był strażnikiem więzienia, w którym zostałem 
zamknięty. Często po torturach, których mnie poddano, krzyczałem i płakałem o wodę, a on 
mnie poniżał, śmiał się ze mnie i zamiast dawać mi wodę oddawał mocz na głowę. Nie był 
chory, był przerażony i drżał, może obawiając się, że teraz, gdy jestem prezydentem RPA, 
wyślę go do więzienia i zrobię to samo, co mi zrobił, torturując go i upokarzając. Ale ja taki 
nie jestem, to zachowanie nie jest częścią mojego charakteru ani etyki. Umysły, które szu-
kają zemsty, niszczą stany, podczas gdy te, które szukają pojednania, budują narody ''  
                                                                                                                       /Nelson Mandela/ 

Zamyśl się… 
„Radość umacnia serca i pomaga wytrwać 
w dobru. Jest drogą do doskonałości - naj-
krótszą i najpewniejszą. Im więcej w nas 
radości, tym bliżej nam do świętości.”  

/Św. Filip Neri/  

Uśmiech 
Chrześcijanin biegnie na pociąg na który już 
prawie się spóźnił i modli się: - Boże, proszę 
pomóż mi żebym zdążył! Nagle upada i wykła-
da się jak długi… - Boże, pomóż ale nie popy-
chaj! 

Coś dla ducha… 
„Żyć bez celu” 

Człowiek interesu, zawsze zagoniony, wzywa głośno taksówkę i wskakuje do niej zdener-
wowany, mówiąc. - Szybko, gaz do dechy! Taksówka rusza z wielkim piskiem opon i wjeż-
dża na drogę z pełną szybkością. Po chwili w podróżnym budzą się wątpliwości. Nachyla się 
w kierunku kierowcy, pytając: - Czy mówiłem, dokąd mamy jechać? Kierowca odpowiada ze 
spokojem: - Nie, ale jadę najszybciej jak mogę! Można również żyć bez celu…    /B. Ferrero/ 

 


