
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 14.11 Dzień Powszedni  
1600 + Romana i Stanisławę Znój 

1630 + Marię, Józefa, Zygmunta, Stanisława Kamińskiego 

Wtorek 15.11 Dzień Powszedni  
1600 + Mariana, Mariannę, Adama, Tomasza Kubickich, Bogusławę, Stanisława, Andrzeja 

Znojów 

1630 + Andrzeja Kociołkowskiego i zm. z r. Kołodziejczyków i Wosiów 

Środa 16.11 Dzień Powszedni     
1600 + Zofię Barycką- zam. mąż i syn z r. 

1800 1) + Henryka (r. śm.) i Mariusza Materka z int. Krystyny Materek 2) + Anielę, Tadeu-

sza, Michała, Mariannę Wotlińskich, Stanisława, Mariannę Zarzyckich 3) + Genowefę  

i Mieczysława Kowalskich 4) + Genowefę (r. śm.), Stanisława Stachurów 5) + Irenę Ka-

sperek 6) + Janinę Zychowicz od r. Czwartoszów 7) + Jerzego Klimczaka od koleżanek  

i kolegów ze SP z Brzezin 8) + Irenę Kowalską od koleżanek Heleny, Krystyny i Mieczy-

sławy 9) + Urszulę Piotrowską od Ireny Andrzejczyk 10) + Mariannę, Józefa Fałdzińskich 

11) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Kornela Woźniaka z oka-

zji 11 urodzin 12) O Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Michała z okazji 15 r. ślubu  

13) Do NS Jezusowego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie o Boże bł. dla Bar-

bary i Stanisława Ciechanowskich z int. dzieci 

Czwartek 17.11 Dzień Powszedni 
1600 + Mariana Tkacza od r. Suchorabskich 

1630 + Jerzego Klimczaka od koleżanek i kolegów z Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Piątek 18.11 bł. Karoliny Kózkówny - RELIKWIE 
1600 + Bolesława (r. śm.), Anielę Malickich, zm. Z r. Malickich, Olgę Białacką zam. syn 

Józef z r.   

1800 + Marię Gruszczyńską zam. Leokadia Kasperek 

Sobota 19.11 bł. Salomei - RELIKWIE 
1600 + Józefa Mazura (6 r. śm) zam. żona z dziećmi 

1630 + Helenę Kutę (3 r. śm.), Genowefę Cygan, Józefę i Franciszka Golów 

Niedziela 20.11. Uroczystość Chrystusa Króla – RELIKWIE ŚW. RAFAŁA KAL. 

800 za Parafię  

1000 + Władysława (r. śm.), Mariana Domagała 

1200 + Bożenę, Mariannę, Stanisława Tkaczów, zam. syn Jan 

1600 + zm. z r. Plewów, Golów, Kurtków i Kazimierza Wichra 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ml 3, 19-20a 
                2 Tes 3, 7-12 
Ewangelia: Łk 21, 5-19 
Gdy niektórzy mówili  
o świątyni, że jest przy-
ozdobiona pięknymi kamie-
niami i darami, Jezus po-
wiedział: «Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzy-
cie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był 
zwalony». Zapytali Go: 
«Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, 
gdy to się dziać zacznie?» 
Jezus odpowiedział: 
«Strzeżcie się, żeby was 
nie zwiedziono. Wielu bo-
wiem przyjdzie pod moim 
imieniem i będą mówić: „To 
ja jestem” oraz: „Nadszedł 
czas”. Nie podążajcie za 
nimi! I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach  
i przewrotach. To najpierw 

„musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród 
przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miej-
scami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie 
to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu 
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 
 
 
 

Pan powiedział „Ty pójdź za mną” 
 

 
 

Extra… 
× 13.11.1308 – Krzyżacy zajęli Gdańsk i dokonali rzezi jego mieszkańców. 
× 14.11.1891 – Na ulice Koszyc wyjechał pierwszy tramwaj konny. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Ubogich oraz XIV Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym pod hasłem: „UKRAINA”. Możemy wesprzeć potrzebujących naszą modli-
twą i materialnym darem. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
-w czwartek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 
- w piątek bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Msza św. z relikwiami. 
- w sobotę bł. Salomei, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
- w niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; również wspomnienie św. 
Rafała Kalinowskiego, kapłana. Msza św. z relikwiami. 
▪W tym tygodniu – w trzeci piątek miesiąca - Msze św. o godz. 16 00 i 18 00 z Nabożeń-
stwem do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W sobotę – w wigilię Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – po Mszach św. o 16 00 i 16 
30 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja zakończona apelem o 21 00. 
Połączymy się z Niepokalanowem, gdzie w tym samym czasie pod hasłem: „Przyjdź Króle-
stwo Twoje”, wierni z całej Polski będą wielbić Króla – Jezusa Chrystusa. Na godz. 17 00 
zapraszamy młodzież przygotowująca się do bierzmowania. 
▪Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich miłośników robótek ręcznych na warsztaty 
„Choinkowe szydełkowanie”. Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących a także 
dla osób chcących rozwijać twórcze umiejętności. Obejmują dwa spotkania - 19 i 26 listopa-
da (sobota),w godz. 16.00 – 18.00, w świetlicy wiejskiej przy fontannie w Brzezinach.  
W piękny świat koronek wprowadzą nas Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach - 
mistrzynie szydełkowania. Zajęcia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały nie-
zbędne do nauki, które później będzie mógł zabrać do domu. Zapewniamy miłą atmosferę, 
gorącą herbatkę i coś słodkiego. 
▪ Komunikat ks. bpa Ordynariusza: Drodzy Bracia i Siostry wierni diecezji kieleckiej wraz ze 
swoimi duszpasterzami! Ojciec Święty Franciszek w Orędziu do Młodzieży zapraszając do 
udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, zachęca, aby ostatni etap przygotowa-
nia do światowego spotkania w Lizbonie był poświęcony wpatrywaniu się w Maryję, która  
w pośpiechu udaje się do swojej Krewnej Elżbiety: „Etap drogi, który pozostał nam jeszcze 
do Lizbony, będziemy przemierzać wspólnie z Dziewicą z Nazaretu, która zaraz po zwia-
stowaniu „wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39), żeby pomóc swej kuzynce Elżbiecie”. 
Mając na uwadze te słowa Papieża oraz wpatrując się w przykład Matki Najświętszej chce-
my po raz kolejny wesprzeć duchowo i materialnie duszpasterstwo młodzieży naszej diece-
zji, a także wspomóc jego działalność w perspektywie Światowych Dni Młodzieży w Portu-
galii w 2023 r. Nawiązując do gestów wielkiej życzliwości z poprzednich lat zachęcam  
i proszę, aby w Niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada br. na 
ten cel przeprowadzić zbiórkę do puszek przed naszymi kościołami parafialnymi oraz kapli-
cami. Wasz Biskup † Jan Piotrowski 
▪Dziękuję tym, którzy uczestniczyli w obchodach rocznicy Odzyskania Niepodległości  
i wciągnięcia na maszt flagi, która jest wyrazem naszej wolnej Ojczyzny. Przypomina ona 
szczególnie tych, którzy zapłacili najwyższą cenę oddając swoje życie w walkach o wolność 
na różnych frontach i którzy uczciwą pracą przyczyniają się do rozwoju naszej ojczyzny. Ta 
flaga, która - podświetlona w nocy - będzie wisieć przez cały rok, zobowiązuje do patrioty-
zmu – do miłości Ojczyzny, do walki o wolność i pokój, który wydaje się być zagrożony: 
militarnie od wschodu, a politycznie i gospodarczo do zachodu. Niech nam jak dzisiaj – jak 
minionym pokoleniom towarzyszą słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
▪ Dziękuję osobom przybyłym wczoraj do sprzątania kościoła: Renata Laskowska, Renata 
Woźniczko, Jolanta Kopacz, Barbara Kos, Marata Litwin, Pędzik. Za tydzień proszę kolejne 
rodziny z ul. Chęcińskiej. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
 
 
 
 
 

Boży człowiek… - św. Leopold III  (15 listopada) 
Leopold urodził się ok. roku 1075 w Gars w Austrii. Po śmierci ojca Leopold objął samo-
dzielne rządy nad Austrią w 1095 r. Wyróżniał się wielką troską o potrzeby Kościoła, dlatego 
budował świątynie i sprowadzał zakonników, aby powiększyć skromną liczbę tamtejszego 
kleru. Założył słynne opactwo w Melk i niemniej głośne potem opactwo w Klosterneuburg 
pod Wiedniem, istniejące do dziś. Przyjaźnił się też z bł. Hartmannem, późniejszym bisku-
pem Bressanone. Kiedy wybuchł spór między cesarzem a papieżem, św. Leopold opowie-
dział się po stronie papieża. Ten w dowód wdzięczności obdarzył go tytułem "syna św. Pio-
tra".Leopold był powinowatym cesarza Henryka V, gdyż pojął za żonę jego siostrę, Agniesz-
kę, z którą miał 18 dzieci. Przy założonym przez siebie opactwie ufundował obok swojej 
rezydencji w Klosterneuburgu słynną na całą Austrię szkołę, którą oddał wraz z klasztorem  
i kościołem kanonikom regularnym św. Augustyna. Ufundował ponadto opactwo cysterskie 
w Heiligkreuz i słynne opactwo w Mariazell, najsłynniejsze austriackie sanktuarium maryjne. 
Gdy w 1125 r. umarł Henryk V, niektórzy z elektorów pragnęli dać koronę cesarską Leopol-
dowi. On jednak nie przyjął jej, wolał pozostawać w spokoju w swym kraju. Zyskał sobie 
przydomek Pobożnego. Zmarł w czasie polowania 15 listopada 1136 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Wciąż mamy miliony chłopców i dziewczynek, które cierpią i żyją w warunkach zbliżonych 
do niewolnictwa. To nie liczby, to istoty ludzkie z imieniem z własnym obliczem, z tożsamo-
ścią daną im przez Boga. Zbyt często zapominamy o naszej odpowiedzialności i przymyka-
my oczy na wyzysk tych dzieci, które nie korzystają z prawa do zabawy, do nauki, ani do 
marzeń. Nie są również otoczone ciepłem rodzinnym. Każde dziecko zepchnięte na margi-
nes porzucone przez rodzinę, pozbawione nauki w szkole bez opieki medycznej, jest krzy-
kiem! To krzyk wznoszący się do Boga i oskarżający system, który my dorośli zbudowali-
śmy. Porzucone dziecko to nasza wina. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby dzieci czuły 
się samotne i opuszczone. Powinny mieć możliwość zdobycia wykształcenia i czuć miłość 
rodziny, aby wiedzieć, że Bóg o nich nie zapomina. Módlmy się, aby cierpiące dzieci, które 
żyją na ulicy, ofiary wojny i sieroty, miały dostęp do edukacji i mogły odkryć bliskość rodzi-
ny.” /papież Franciszek/   

Zamyśl się… 
„Z biedą nie walczy się za pomocą polityki opiekuńczej, 
nie! To środek znieczulający, a nie rozwiązanie. Jak już 
pisałem w Laudato si, finansowa pomoc ubogim powinna 
być zawsze rozwiązaniem doraźnym, aby zarazić pilnym 
potrzebom. Prawdziwym celem powinno być zawsze 
umożliwienie im godnego życia poprzez pracę.”       

 /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Przyjeżdża facet do sanatorium. 
Obok przechodzi kuracjuszka. 
Facet ją zagaduje z szelmow-
skim uśmiechem: 
- Jak was tutaj karmią, Mada-
me? 
- Dasz chleba, to powiem... 

Coś dla ducha… 
„Prawdziwa pokora” 

Pewnego dnia święty Franciszek wdał się w rozmowę ze szlachcicem z Asyżu. Ten ubole-
wał nad zamętem i skandalami, jakie wstrząsają światem. 
- Wasza miłość nie musi się tym smucić - odparł święty - istnieje bowiem sposób, by temu 
zaradzić. 
- Jakież lekarstwo może uleczyć tyle zła? - chciał wiedzieć hrabia.? 
- To bardzo proste. Najpierw musimy się stać takimi, jak powinniśmy być - wówczas zosta-
niemy wewnętrznie uleczeni. Niech każdy zrobi to samo, a wtedy poprawa będzie skutecz-
na. Najgorsze jest to, że wszyscy rozprawiają o nawróceniu innych, nie próbując nic zrobić  
z własnym zamętem i zgorszeniem. I w ten sposób zło nadal powoduje wszędzie zamęt. 

Autor nieznany 

 
 


