
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 08.11 św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej  - RELIKWIE 
1600  + Czesławę i Stanisława Machulskich  

1630 + Siostrę Helenę Pędzik i zm. z r. Pędzików  
Wtorek 09.11 Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
1600 + Jana Stachurę  

1630 + Krystynę, Władysława Sieczkowskich z int. dzieci i wnuków  

Środa 10.11 św. Leona Wielkiego (wsp.) 
1600 + Jana i Piotra Sochę  

1800 1) + Marcina (3 r.śm.), Zdzisława Kubickiego i zm. z r. Kubickich i Misiorów   

2) + Jana i Zofię Wożniak 3) + Elżbietę Krzyszkowską od pracowników WSD w Kielcach 

4) + Marię, Jerzego Władyszewskich zam.  córka 5) + Mariusza Materka od Stowarzysze-

nia Przyjaciół Brzezin 6) + Krystynę Modelską od uczestników pogrzebu 7) + Stanisława 

(4 r. śm.) i Janinę Piątek 8) + Jana Skarbka zam. Stanisława z r.  

Czwartek 11.11 św. Marcina z  Tours (wsp.) 
1200  Msza Święta za Ojczyznę 

1600  + Teresę Król  

1630 + Stanisława Kija (r. śm.) 

Piątek 12.11 św. Jozafata (wsp.) 

1600 + Romana i Stanisławę Znój  

1630 + Mariannę Zegadło od r. Turkotów z Sandomierza  

Sobota 13.11 św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (wsp.) 
1600  1) + Romana (r. śm.), Stanisławę, Kazimierę Znój, Marię, Jerzego Władyszewskich  

2) W 50 r. ślubu Stanisława i Krystyny Kołek - o zdrowie, Boże błogosławieństwo i po-

trzebne łaski w dalszym pożyciu małżeńskim  

1630 + Romana i Stanisławę Znój  

Niedziela 14.11 Niedziela  
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego  

1000 + Stefana, Annę, Tadeusza Salamonów, zm. z r. Salamonów, Węgrzynów, Gabrysiów, 

Gibasów, Krzysztofa  Lewickiego  

1200  + Antoniego, Stefanię, Stanisławę i zm. z rodziny 

1600  za Parafię 
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XXXII Niedziela Zwykła 
7 listopada 2021r. Nr 49 (676) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Krl 17, 10-16/ 
                Hbr 9, 24-28 
Ewangelia: Mk 12, 38-44 
Jezus, nauczając rzesze, 
mówił: «Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie.  
Z upodobaniem chodzą oni 
w powłóczystych szatach, 
lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krzesła  
w synagogach i zaszczyt-
ne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla 
pozoru odprawiają długie 
modlitwy. Ci tym surowszy 
dostaną wyrok». Potem, 
usiadłszy naprzeciw skar-
bony, przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne pie-
niądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden 
grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do 

nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, któ-
rzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». 
 
 
 
 

Przed Twe ołtarze 
zanosim błaganie 
Ojczyznę wolną 

pobłogosław Panie 
 
 

 

Extra… 
× 08.11. 1928 – Plac Saski w Warszawie przemianowano na Plac Józefa Piłsudskiego. 
× 09.11. 1883 – W Gdańsku zainstalowano pierwsze telefony. Aparat z nr 1 otrzymał 

miejscowy browar. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W czwartek zmarła + Zofia Gruszczyńska, która ostatnie lata spędziła w DPS w Bilczy. Jej 
pogrzeb planowany jest na wtorek. Módlmy się o wieczne zbawienie: „Wieczny odpoczy-
nek…” 
▪ Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Róż Różańcowych po Mszy św. o godz.  
8 00. Intencja różańcowa: „Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję, lub wypalenie 
znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie”. 
▪ W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, Msze Św. z relikwiami, 
- we wtorek, Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
- w środę, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora K-ła, 
- w czwartek, św. Marcina z  Tours, biskupa, 
- w piątek, św. Jozafata, biskupa i męczennika, 
- w sobotę, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski. 

▪ W czwartek, 11-go listopada obchodzimy kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas Mszy 
św. będziemy dziękować Bogu za Ojczyznę i prosić o wła-
ściwe rozumienie i wykorzystanie wolności. Tego dnia 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin zaprasza na godz. 
17.00 do Szkoły Podstawowej w Brzezinach na promocję 
dwóch części książki „Historia życiem pisana. Brzezińskie 
rody” autorstwa Marianny Węgrzyn i Damiana Zegadło 
oraz wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Zachęcamy do 
wywieszenia z okazji święta biało-czerwonych flag. 
▪ Wyjazd na pielgrzymkę do Lichenia w najbliższą sobotę 

13 listopada o godz. 4.00 rano z parkingu przy kościele. 
▪ Za tydzień Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka. 
▪ Odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych można uzyskać do końca listopada. 
W tym celu należy będąc w stanie łaski uświęcającej pobożnie nawiedzić cmentarz oraz 
odmówić modlitwę w intencji Ojca świętego i zmarłych. 
▪ Na stoliku za ławkami znajdują się kalendarze misyjne w cenie 5 zł. Dochód ze sprzedaży 
kalendarzy przeznaczony jest na nowo powstałą parafię św. Jana Pawła II na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. 
▪ Komunikaty: 1. „Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców 
gminy na spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach realizacji Programu <Czyste 
Powietrze> , które odbędzie się 9 listopada 2021 r. we wtorek o godz. 17 00 w Sali konfe-
rencyjnej Centrum Samorządowego w Morawicy. 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada o godz. 12.00 w kościele para-
fialnym w Morawicy. Po Mszy św. uroczysty korowód przemaszeruje pod pomnik w zabyt-
kowym parku w Morawicy, gdzie odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów oraz część arty-
styczna. 
▪ Organizatorzy czuwania „Świętych Obcowanie” składają serdeczne podziękowanie dzięku-
ją za liczny udział w spotkaniu modlitewnym z patronami naszej parafii. 
▪ Organizatorzy XIII Kwesty na rzecz odnowy cmentarza dziękują wszystkim za zaangażo-
wanie i hojność. Udało się zebrać 12 398,70 zł. 
▪ Dziękuję za liczne przybycie na adorację Najświętszego Sakramentu wystawionego przez 
całą dobę z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. 
▪ Dziękuję za udział w akcji organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas i złożenie przy-
borów toaletowych dla bezdomnych ze schroniska w Kielcach. 
▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 
▪ Podczas wyczytywania wypominek prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieścisłości. 
 
 
 

Boży człowiek… - Św. Godfryd z Amiens (8 listopada) 
Godfryd urodził się ok. 1065 r. Pochodził ze znakomitej rodziny. Chrztu udzielił mu jego wuj, 
opat benedyktyński w Mont-Saint-Quentin, nadając mu swoje zakonne imię. Kiedy chłopiec 
miał 5 lat, został przez wspomnianego opata przyjęty w charakterze oblata-kandydata do 
czasu, kiedy urośnie. Kiedy więc doszedł do wieku kanonicznego, po ukończeniu szkoły 
klasztornej, Godfryd wstąpił do benedyktynów. Pełnił początkowo różne obowiązki w opac-
twie, w charakterze zakonnego brata. Kiedy miał 25 lat, został wyświęcony na kapłana. 
Niebawem został powołany na opata w Nogent-sous-Concy. Odnowił w tym klasztorze życie 
zakonne. W roku 1104 opuścił dobrowolnie biskupstwo w Amiens tamtejszy pasterz, by nie 
odpowiadać za wykryte nadużycia. Kiedy poszukiwano jego następcy, wybór padł na God-
fryda. Miał on wówczas 38 lat. Konsekracji dokonał arcybiskup Reims, Manasses. W tym 
czasie nawiedził Francję papież Paschalis II. Godfryd miał okazję się z nim zetknąć i odtąd 
zawiązała się między nimi przyjaźń. Dwa razy wędrował potem do Rzymu, by załatwić pilne 
sprawy swojej diecezji (1105 i 1107). Ponieważ popierał stanowisko mieszczan, pragnących 
uzyskać większą wolność, Godfryd został zmuszony do opuszczenia swojej stolicy. Schronił 
się w Chartreuse - Wielkiej Kartuzji, podejmując życie mnicha. Miał zamiar pozostać tu do 
końca życia. Synod w Beauvais nakazał mu jednak powrót do diecezji. W drodze powrotnej 
Godfryd wziął udział w synodzie, jaki odbywał się właśnie w Reims. Gdy tylko wrócił do 
swojej owczarni, zwołał synod do Chalons w roku 1115. Przebyte jednak cierpienia i trudy 
dały o sobie znać. Kiedy wracał do Amiens, zatrzymał się przez pewien czas w Soissons  
w opactwie benedyktyńskim. Czuł się bowiem mocno osłabiony. Tu 8 listopada 1115 r. 
zmarł. Świątobliwemu biskupowi zaraz po śmierci zaczęto oddawać kult. Mikołaj, mnich 
benedyktyński z Soissons, napisał wkrótce jego żywot (w latach 1136-1138). Kardynał Ce-
zar Baroniusz wpisał go do Martyrologium Rzymskiego. 

Zamyśl się… 
„Przyjaciele, diabeł jest oszustem. Składa 
jedną obietnicę za drugą, ale nigdy ich nie 
spełnia. On nigdy tak naprawdę nie zrobi 
niczego, co powie. Nie spełnia swoich 
obietnic. Sprawia, że chcecie rzeczy któ-
rych on nie może dać, niezależnie od tego 
czy je dostaniecie, czy nie. Sprawia, że 
pokładacie swoje nadzieje w rzeczach, 
które nigdy was nie uszczęśliwią.”  

/papież Franciszek/  

Uśmiech 
Zrobiliśmy sobie mały objazd po cmentarzach. 
Gdy doszliśmy do rodzinnej kwatery i zapalili-
śmy znicze, postanowiliśmy się troszkę po-
modlić. Nagle nasz Dżuniorek dostrzegł palą-
cy się znicz: - Ooo patrz, świeczka! 
Po czym podbiegł do niej, zdmuchnął ją i na 
cały regulator wydarł japę: 
- Stoo laat, stoo laat, niech żyją naaaam... 
To była bardzo krótka wizyta na tym cmenta-
rzu. 

Coś dla ducha… 
„Arka” 

Pewnego dnia święty przeor Antoni dyskutował z młodzieńcami, którzy podobnie jak on 
zdecydowali się na spędzenie swojego życia na pustyni. Zbliżył się wtedy do nich z szacun-
kiem pewien myśliwy, polujący na zwierzynę. Widząc świętego przeora, jak wraz z otacza-
jącymi go uczniami śmiał się wesoło i kiwał głową, podszedł do nich i zażądał, aby przestali 
się śmiać i nie płoszyli mu zwierzyny. Przeor Antoni przemówił wówczas do niego spokojnie: 
«Włóż swoją strzałę do łuku i strzelaj». Myśliwy uczynił to. 
«Teraz uczyń to samo z drugą, potem następną, a potem jeszcze następną...», mówił świę-
ty. Myśliwy zaprotestował: «Jeśli będę tyle razy naciągał swój łuk, złamie się wreszcie!». 
Święty spojrzał na niego z uśmiechem: «To tak samo jak w życiu duchowym. Kto kroczy 
drogą Boga, musi mieć dużo sił. Ale jeśli się trudzimy więcej niż trzeba, nie będzie z tego 
żadnego pożytku. Dlatego też od czasu do czasu przypominajmy sobie, że siódmego dnia 
odpoczywał nawet Bóg». 
Pomyśl dzisiaj o swoim łuku. Ale przede wszystkim pomyśl o siódmym dniu. /Bruno Ferrero/ 

 


