
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 21.11 Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
1600 + Jerzego Klimczaka z int. chrześnicy Emilii Kwiatkowskiej z r. 

1630 + Genowefę Domagała z int. r. Bentkowskich 

Wtorek 22.11 św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp.) 
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików 

1630 + Waldemara Bieleckiego, Cecylię i Władysława Korban 

Środa 23.11 Dzień Powszedni     
1600 + Władysława (r. śm.), Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Jerzego Klimczaka od r. Grzywnów  

3) + Zdzisława Strójwąsa 4) + Irenę Kowalską od koleżanek z oddziału 13. 5) + Irenę 

Piotrowską od r. Buchciców 6) + Bogusława Pabiana od córki Anety z mężem i dziećmi 7) 

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej o zdrowie i opiekę w 75 ur. Edwarda 

8) + Urszulę Piotrowską zam. wnuczka Sylwia z r. 9) + Jana, Mariannę (r. śm.) 10) + Jani-

nę, Franciszka, Zdzisława, Stanisława Kutów z int. Henryka z r.   

Czwartek 24.11 Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac (wsp.) 
1600 + Mariannę Gawior z int. dyrektora, nauczycieli i pracowników SP im. Jana Pawła II 

w Brzezinach 

1630 + Genowefę i Mieczysława Domagałów z int. r. Kruków z Sukowa 

Piątek 25.11 Bł. Franciszki Siedliskiej (wsp.) - RELIKWIE 
1600 + Józefa, Stanisławę Oszczypała 

1630 + Katarzynę (30 r. śm.) i Justynę Bentkowską 

Sobota 26.11 Dzień Powszedni 
1600 + Władysława, Helenę Bentkowskich, Annę, Wincentego, Tadeusza Domagała 

1630 + Antoninę Pobochę z int r. Pędzików 

Niedziela 27.11 I Niedziela Adwentu 
800 + Katarzynę, Franciszka, Jana, Pelagię, Wiktora, Stanisława Rabiejów i Mariannę Ga-

wior 

1000 za Parafię 

1200 Msza Święta 

1600 + Kazimierza Mazura, Stanisława Dyragę (r. śm.) 

 

 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych 

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy 

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Uroczystość Chrystusa Króla 
20 listopada 2022r. Nr 52 (730) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Sm 5, 1-3 
                Kol 1, 12-20 
Ewangelia: Łk 23, 35-43 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, 
lud stał i patrzył. A człon-
kowie Sanhedrynu szydzi-
li: «Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wy-
bawi, jeśli jest Mesjaszem, 
Bożym Wybrańcem». 
Szydzili z Niego i żołnie-
rze; podchodzili do Niego  
i podawali Mu ocet, mó-
wiąc: «Jeśli Ty jesteś 
Królem żydowskim, wybaw 
sam siebie». Był także nad 
Nim napis w języku grec-
kim, łacińskim i hebraj-
skim: «To jest Król żydow-
ski». Jeden ze złoczyń-
ców, których tam powie-
szono, urągał Mu: «Czyż 
Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas». 
Lecz drugi, karcąc go, 
rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą 
karę ponosisz? My prze-
cież – sprawiedliwie, od-
bieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale 

On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną  
w raju». 
 
 
 

Przyjdź Królestwo Twoje! 
 
 

 

Extra… 
× 20.11.1923 – Założono Bank Gdański. 
× 21.11.1787 – Spłonął doszczętnie pałac w Brunowie koło Lwówka Śląskiego. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszach św. odmówimy 
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W naszej Parafii, 
również wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. Msza św. z relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy wspomnienie: 
- w  poniedziałek - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, 
- we wtorek - św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, 
- w czwartek - świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy, 
- w piątek - bł. Franciszki Siedliskiej, nazaretanki. Msza Św. z relikwiami. 
▪ Za tydzień: 
- rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjęcie Pana. 
Nowy roku duszpasterski będziemy przeżywać pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystuso-
wy”. Zaplanujmy sobie udział w roratach. 
- będziemy gościli Ojca Bernardyna Ignacego Tuleję, który przybędzie do nas z Krakowa  
w związku z wprowadzeniem relikwii św. Szymona z Lipnicy podczas Mszy św. o godz. 10 
00. Jeśli ktoś ma życzenie może ufundować relikwiarz. Można go zobaczyć w zakrystii. 
- po Mszach św. w zakrystii do nabycia będą poświęcone opłatki i świece wigilijne. 
▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus, który ma na celu wsparcie osób 
najbardziej potrzebujących. Pomoc mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryte-
rium dochodowe: =1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej; =1320,00 zł dla osoby  

w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywno-
ściową należy zgłosić się po skierowanie 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu 
zamieszkania. Skierowania będą wydawa-
ne do połowy grudnia. 
▪ W związku ze wspomnieniem św. Cecylii, 
wszystkim zaangażowanym w troskę  
o muzykę kościelną p. Organiście, chóro-
wi, scholi, składamy serdeczne podzięko-
wanie za całoroczną posługę i prosimy  
o więcej. 
▪ W ubiegłą niedzielę na Światowy Dzień 
Ubogich oraz XIV Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: 
„UKRAINA” zostało zebranych 700 zł. 
▪ Dziękuję osobom przybyłym wczoraj do 
sprzątania kościoła: Marianna Domagała, 
Aneta Domagała, Elżbieta Zychowicz, 
Barbara Kasperek. Za tydzień proszę 
kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej. 
▪ Komunikat przewodniczącego KEP. 
▪ Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu. 

Nowenna do św. Szymona z Lipnicy 
Boże, nasz Ojcze, który wybrałeś św. Szymona z Lipnicy na gorliwego głosiciela słowa  
i szerzyciela chwały Najświętszego Imienia Jezus, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy 
wiernie strzegli ducha wybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Św. Szymonie z Lipnicy - módl się za nami 
Królowo Wszystkich Świętych - módl się za nami 

Boży człowiek… - św. Gelazy I (21 listopada) 
Gelazy pochodził prawdopodobnie z Afryki, z rodziny rzymskiej. Rozpoczął swoje rządy jako 
papież 1 marca 492 roku; przerwała je jego śmierć 19 listopada 496 roku. Rządził więc 
Kościołem zaledwie 4 lata i kilka miesięcy. Nie wiemy, w jakim wieku objął rządy i w jakich 
okolicznościach zastała go śmierć. Został pochowany w bazylice św. Piotra na Watykanie. 
Sytuacja Kościoła była w owych czasach nader trudna. Zachód zalały plemiona germańskie, 
podbijając krwawo miejscową ludność i walcząc ze sobą o każdy skrawek Europy. Również 
ich orientacja religijna nie była ustalona. Byli wrogo nastawieni wobec Kościoła rzymskiego. 
Równie trudne były stosunki Rzymu ze Wschodem. Każda prowincja cesarstwa wschodnie-
go była podzielona religijnie i rozdarta na różne orientacje: katolicką, nestoriańską, monofi-
zycką. Cesarze wschodnio-rzymscy i patriarchowie Konstantynopola, niechętni Rzymowi, 
czynili wszystko, żeby się od Rzymu "uniezależnić". Cesarz Anastazy I był zwolennikiem 
monofizytyzmu. Herezja ta miała także nazwę eutychianizmu, pochodzącą od imienia Euty-
chesa, patriarchy Konstantynopola. W tej sytuacji trzeba było wiele dyplomacji, taktu i cier-
pliwości, by uniknąć zadrażnień i utrzymać chociażby względny pokój. Gelazy zostawił po 
sobie cenne pisma. Do najważniejszych z nich należy jego list dogmatyczny, wyjaśniający 
naukę Kościoła dotyczącą osoby i natury Pana Jezusa. Najgłośniejszym jednak echem odbił 
się w świecie wspomniany już wyżej list tego papieża do cesarza Anastazego, w którym 
papież po raz pierwszy wystąpił z nauką o podwójnej władzy na świecie: duchowej i świec-
kiej, wewnętrznej i zewnętrznej, papieskiej i cesarskiej. Była to pierwsza próba oddzielenia 
tych dwóch władz i określenia ich granic, jak też wzajemnej do siebie relacji, tak by się wza-
jemnie uzupełniały, a nie przeciwstawiały, aby służyły dobru poddanych. W średniowieczu 
problem ten podejmą papież Innocenty III, Sorbona oraz niektórzy prawnicy Anglii i Francji, 
a także Włoch. Pomimo wielkiego taktu ze strony papieża, nie udało mu się zażegnać schi-
zmy, której początek dał Akacjusz, patriarcha Konstantynopola, sprzyjający herezji monofi-
zyckiej. Pierwsza, otwarta i oficjalna schizma w dziejach Kościoła trwała przez kilkanaście 
lat i zakończyła się dopiero w roku 519 - a więc po śmierci Gelazego. 

Zamyśl się… 
„Gdy żyjemy w nieprawości, natenczas choćby nam nikt nie 
złorzeczył, wtedy jesteśmy najnieszczęśliwszymi ze wszyst-
kich; ale gdy o cnotę się staramy, wtedy choćby cały świat źle 
o nas mówił, będziemy najszczęśliwsi ze wszystkich.”  

/Św. Jan Chryzostom / 

Uśmiech… 
Babcia do wnuczki: - Kiedy 
ja byłam młoda, muzyka 
była bardziej melodyjna. 
- Babciu, ja włączyłam mik-
ser! 

Coś dla ducha… 
„We wszystkie dni w roku” 

Pewien młodzieniec spytał swego duchowego mistrza, ile i jak powinien się modlić, by stać 
się miłym Bogu. Mądry starzec uśmiechnął się i zaczął mu opowiadać historyjkę. 
- Pewnego przebogatego wieśniaka, w chwili śmierci, zapytali synowie, jakich to użył środ-
ków dla zgromadzenia tak wielkiej fortuny. Pragnąc, by synowie gorliwie pracowali, człowiek 
ten odpowiedział: 
"Jest taki jeden dzień w roku, kiedy, jeśli jesteśmy bardzo zajęci pracą, staniemy się bogaci. 
Próżno by jednak dochodzić, który to dzień. Nie bądźcie więc leniwi i zawzięcie pracujcie 
przez wszystkie dni w roku, w bojaźni, że ów błogosławiony dzień nadejdzie, a nie zastanie 
was przy pracy. Trudy i znoje całego roku poszłyby na marne..." Tak jest i z modlitwą, mój 
chłopcze - ciągnął mistrz. - Bóg nawiedza cię, kiedy chce, a chwili Jego wizyty absolutnie 
nie da się przewidzieć. On jest niestrudzony w swej miłości do nas. A nasze dziękczynienie 
powinno być nieustające, nasza adoracja nieprzerwana, nasze "tak" - niezłomne. Przeżyć 
całe życie w modlitwie, to jak zanurzyć się w sercu Boga, nigdy już stamtąd nie wychodząc. 

/Migne/ 

 
 


