
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 22.11 św. Cecylii 
1600 + Cecylię, Henryka Kmiecików 

1630 + Władysława (r. śm.), Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów 

Wtorek 23.11 Dzień Powszedni  
1600 + Reginę i Łukasza Stachurów zam. r. Stachurów 

1630 + Tadeusza Kija zam. Teresa i Danuta z mężem 

Środa 24.11 świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy 
1600 + Justynę (10 r. śm.) i Katarzynę Bentkowską 

1800 1) + Waldemara, Annę, Tadeusza, Andrzeja, Zdzisława Bieleckich, Cecylię, Włady-

sława Korbanów 2) + Elżbietę Krzyszkowską od r. Korbanów i Stojniaków 3) + Jana Brzozę, 

Mariannę Sołtys zam. rodzina 4) + Stanisławę Oszczepałę (1 r. śm.) z int. córki  

5) + Krystynę Modelską od Anny Trzebińskiej 6) + Jana Skarbka od sołtysa z Brzezin  

7) + Zofię Gruszczyńską od syna Jacka z r. 8) + Mariannę Wawszczyk od uczestników po-

grzebu 9) + Zenona Chmurę od uczestników pogrzebu 

Czwartek 25.11 bł. Franciszki Siedliskiej  - RELIKWIE 

1600 + Elżbietę Krzyszkowską od r. Kołków i Pańtaków 

1630 + Genowefę Kowalską od wnuka Kamila z żoną 

Piątek 26.11 Dzień Powszedni  
1600 + Elżbietę Krzyszkowską od szwagra Tomka z r. 

1630 + Stanisława, Romana Znój, Marię, Jerzego Władyszewskich 

Sobota 27.11 Dzień Powszedni 
1600 + Mariusza Kurtka (5 r. śm.) 

1630 + Elżbietę Krzyszkowską od chrześnicy Oli z siostrą Julią i rodzicami 

Niedziela 28.11 I Niedziela Adwentu 
800 za Parafię 

1000 + Zdzisława Lużyńskiego z int. żony 

1200 + Juliana Zarzyckiego od uczestników pogrzebu 

1600 + Katarzynę, Franciszka, Pelagię, Jana, Stanisława, Wiktora Rabiejów 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata 

21 listopada Nr 52 (678) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dn 7, 13-14/ 
                   Ap 1, 5-8 
Ewangelia: J 18, 33b-37 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy 
Ty jesteś Królem żydowskim?» Je-
zus odpowiedział: «Czy to mówisz 
od siebie, czy też inni powiedzieli ci 
o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja je-
stem Żydem? Naród Twój i arcyka-
płani wydali mi Ciebie. Co uczyni-
łeś?» Odpowiedział Jezus: «Króle-
stwo moje nie jest z tego świata. 
Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym 
nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd». 
Piłat zatem powiedział do Niego: 
«A więc jesteś królem?» Odpowie-
dział Jezus: «Tak, jestem królem. 
Ja się na to narodziłem i na to przy-
szedłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Każdy, kto jest  
z prawdy, słucha mojego głosu». 
 
 

O Chryste Królu, 
Władco świata,     
Twoimi zawsze 

chcemy być.                       
W Tobie mieć  

Wodza,  
w Tobie Brata,         

Pod berłem Twoim 
wiecznie żyć.    

 

Extra… 
× 22.11.1895 – W Elblągu uruchomiono dwie pierwsze linie tramwajowe. 

× 27.11.1952 – We Lwowie uruchomiono komunikację trolejbusową. 

 



 
 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu odbył się pogrzeb: + Juliana Zarzyckiego pochodzącego z Brzezin,  

a mieszkającego w Kielcach. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…” 

▪ Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jako dziękczynienie po Komu-

nii Św. odmawiamy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

▪ Dzisiaj w trzecią niedzielę listopada obchodzimy Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wy-

padków Drogowych ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II. 

▪ Z racji jutrzejszego wspomnienia patronki muzyki kościelnej dzisiaj na sumie modlimy się za 

nasz chór parafialny prosząc o większą aktywność. 

▪ W tym tygodniu patronują nam: - w poniedziałek: św. Cecylia, dziewica i męczennica,  

- w środę: św. męczennicy Andrzej Dung-Lac kapłan i Towarzysze, - w czwartek: bł. Fran-
ciszka Siedliska. Msza św. z relikwiami. 

▪ KOMUNIKAT Drodzy Bracia i Siostry! „Pokój – jak uczył św. Jan Paweł II – jest przede 

wszystkim darem Bożym, lecz jest także planem, w którego realizację każdy musi wnieść 
swój wkład”. Dlatego jako pasterz Kościoła Kieleckiego proszę Was wszystkich – Drodzy Die-
cezjanie – o modlitwę w tych intencjach. Niech Maryja, Królowa Pokoju i Łaskawa Pani Kie-
lecka wyprasza ten dar naszym sercom, diecezji i Polsce. W tych intencjach, począwszy od 
najbliższej niedzieli, tj. 21 listopada, odmawiajmy modlitwę Pod Twoją obronę i śpiewajmy Su-
plikacje. Z darem błogosławieństwa Wasz Biskup † Jan Piotrowski 

▪ Ks. Dominik Chmielewski wraz z Wojownikami Maryi zaprasza na Wielką Nowennę do Świę-

tego Andrzeja Boboli w intencji o Boże Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny. 
W dzisiejszym numerze SANCTUSA dołączony jest dodatek z Litanią do św. Andrzeja Boboli. 
Włączmy się w to zaproszenie i w dniach od 22 do 30 listopada - odmawiajmy litanię i modli-
twę Pod Twoją obronę. 

▪ Zbiórka ministrantów w środę na sali gimnastycznej o godz. 17 00. 

▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 17 00 w Świetlicy przy Fontannie. 

▪ Za tydzień I Niedziela Adwentu, czas pobożnego i radosnego oczekiwania Pana. Początek 

Nowego Roku Liturgicznego przeżywanego w Kościele pod hasłem „Posłani w pokoju Chry-
stusa”. W przyszłą niedzielę poświecenie opłatków, które będzie można nabyć w zakrystii. Są 
również do nabycia świece wigilijne. 

▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Po-

moc Żywnościowa - Podprogram 2021, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących. Pomoc mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryterium docho-
dowe: - 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, - 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się po skierowanie do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Skierowania z GOPS Morawica będą wyda-
wane tylko w dniach 22-26 listopada. 

▪ Zgodnie z zapowiedzią sprzed  tygodnia przed kościołem ustawiona jest puszka na finan-

sowanie dzieł pomocy w czasie kryzysu migracyjnego, na apel przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski. 

▪ Udało mi się pozyskać „brakujące” kalendarze misyjne. Na stoliku za ławkami są do nabycia 

w cenie 5 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony jest na nowo powstałą parafię 
św. Jana Pawła II na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

▪ W ubiegłą niedzielę do puszki zostało złożone 700 zł. z racji Światowego Dnia Ubogich. 

▪ Jestem bardzo wdzięczny za wywiezienie odpadów z cmentarza. Pracowali: Wawrzycki Da-

wid –samochód, Znój Józef – załadunek i Znój Krzysztof, Węgrzyn Tadeusz, Kowalski Józef, 
Synica Miłosz, Nosek Andrzej i sołtys Znój Ryszard. Przerażające i ciągle zwiększające się 
są ilości nieczystości cmentarza: zniczy, sztucznych kwiatów i ozdób zalanych gipsem i ce-
mentem. W tym roku wywieźliśmy już kilkadziesiąt ton. A ile jeszcze jest na grobach? Czemu 
służy zasada „zastaw się a postaw się”? Czy, aż tyle jest potrzebne? Bardzo proszę, zabie-
rajmy pozostałości z cmentarza do domów. Każdy ma kosz i worki do segregacji śmieci. 

Boży człowiek… - św. Protazy (24 listopada) 
Protazy był ósmym z kolei biskupem Mediolanu i ósmym także świętym wśród tychże bisku-
pów. Wypadek to szczególnie rzadki. Rządził diecezją prawdopodobnie przez 25 lat. Św. Ata-
nazy w swojej Apologii wspomina, że kiedy udał się do Mediolanu, by spotkać się tam z ce-
sarzem Konstancjuszem, spotkał się także z biskupem Mediolanu, Protazym. Patriarcha za-
notował także, że spotkał się z Protazym na synodzie w Sardyce (Sofia) w roku 343. Wspo-
mina 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 za-
rażone. 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). 

Nowy Błogosławiony! 
W sobotę 20 listopada 2021 r. w Archikatedrze Katowickiej 
odbyła się beatyfikacja ks. Jana Franciszka Machy, prezbi-
tera i męczennika II wojny światowej. Ten niezwykły kapłan 
w wieku 28 lat został ścięty na gilotynie przez Niemców za 
organizowanie dzieł miłosierdzia dla ofiar wojennych. Niech 
będzie naszym orędownikiem w drodze do nieba. A takie 
rady zostawił w kazaniu z 1939 roku: „Myślcie o niebie, my-
ślcie o niebie zarówno w kościele, jak i w domu, zarówno 
przy pracy, jak i w chwilach odpoczynku. Myśl o niebie, gdy 
wstajesz ze snu, gdy kładziesz się do łóżka; myśl o niebie, 
gdy klękasz do pacierza, gdy siadasz do posiłku. Myśl o nie-
bie, gdy ci wesoło na duszy, myśl o niebie, gdy gniecie cię 
smutek i trwoga, byś nie stracił cierpliwości i nie zapomniał, 
że czuwa nad tobą Bóg, który jest ucieczką i mocą naszą, i 
pomocnikiem we wszystkich uciskach naszych. W szcze-
gólniejszy sposób myśl o niebie w chwili pokus i doświad-
czeń, byś nie upadł. Myśl o niebie, a z tej myśli zrodzi się 
niejeden dobry czyn, dobre zaś czyny wysłużą ci sowitą u 
Boga zapłatę.” 

Bł. Janie Franciszku módl się za nami! 

Zamyśl się… 
„Niech Pan Bóg nas 
zachowa od ogłupia-
jących form poboż-
ności.”  
/Św. Teresa z Avilla/ 

Uśmiech 
Podczas powitania w Monachium Jan Paweł II spytał liczne obecne 
dzieci: - Dano wam dziś wolne w szkole? 
- Tak - wrzasnęły z radością dzieci. 
- To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że Papież powinien częściej 
tu przyjeżdżać. 

Coś dla ducha… 
„Wszystko w swoim czasie” 

Już od dawna nie padał deszcz w pewnej afrykańskiej wiosce. Susza i spiekota były tak wiel-
kie, że ludzie postanowili zawołać świętego mnicha, błagając go o wstawienie się u Boga. 
Kiedy mnich przybył do wioski, zaprowadził postulantów przed dom, na progu którego sie-
działa jakaś matka, kołysząca w ramionach noworodka. Mnich powiedział: - Proszę cię, na-
karm swoje maleństwo. - Kobieta odrzekła: - Wiem, kiedy mam je karmić, bo jestem jego 
matką. Dlaczego się wtrącasz w sprawy, na których się nie znasz? Tłum usłyszał - i zrozumiał. 

/Tradycja koptyjska/ 
 


