
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 11.11 Św. Marcina z Tours, biskupa. (wsp. obowiązkowe)  
800 1) + Józefa, Mariannę, Janinę Błaszczyków, Anielę Pasek z int. Jędrochów  
      2) Piotra Sochę z int. Sochowej 
1200 + Stanisława Kija (r. śm.) z int. rodziny  
1530 1) + Stefana, Annę, Tadeusza, Stanisława, Henryka Salamonów, Józefa, Kazimierę 
Gibasów, Krzysztofa Lewickiego, zm. z rodziny Węgrzynów, Gabrysiów z int. rodziny  
        2) Edwarda Kruka (24 r. śm.) z int. zony z dziećmi   
Wtorek  12.11 Św. Jozafata, biskupa i męczennika.(wsp. obowiązkowe)  
1600 + Jadwigę Zawadzką (1 r. śm.) z int. córki z rodziną  
Środa  13.11 Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski. (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Mieczysława Barwinka (40 r. śm.), Halinę Barwinek   
Czwartek 14.11  Dzień Powszedni 
1600 + Władysławę Wojcieszyńską zm .z rodziny Karysiów  
Piątek  15.11 św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. (wsp. dowolne) 
1600 + Marię, Józefa, Zygmunta Kamińskich z int. Baranowskich  
Sobota  16.11 Dzień Powszedni 
1530 + Bolesława, Anielę, Henryka, Mariana, Józefa, Annę Malickich, Danutę, Jana Szlu-
fików z int. Józefa Malickiego z rodziną 
1600 + Genowefę Stachura, Stanisława Stachurę z int. syna z rodziną  
Niedziela  17.11 XXXIII Niedziela Zwykła 
800 + Władysława Frankowicza, Stefanię, Jana, Bernarda Frankowiczów z int. Jędrochów 
1000  + Edwarda Władyszewskiego (24 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Jolanty i Andrzeja 
Malickich z int. dzieci 
1530 + Danutę Stokowiec, Helenę, Władysława, Tadeusza, Eugeniusza Kruków z int. Le-
woniewskich   
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Komentarz… 
„Nie tylko saduceusze wymyślają 
intelektualne lub prawne pułapki, 
aby nie być zobowiązanym do 
przestrzegania Bożych przyka-
zań. Podobnie podchwytliwe py-
tania czy przemyślne oskarżenia 
także dziś padają pod adresem 
Boga. Problem etyki małżeńskiej, 
szacunku dla życia, wychowania, 
kształtowania relacji ekonomicz-
nych i wiele, wiele innych to dla 
dzisiejszego świata okazja, aby 
ośmieszyć wiarę, aby przekony-
wać, że Bóg nie ma nic do za-
proponowania człowiekowi, że 
człowiek może żyć, jak mu się 
podoba, i robić, co chce. A Jezus 
także dziś nam mówi o naszym 
powołaniu do bycia wiecznie 
szczęśliwym, o drodze do nieba, 
która zaczyna się posłuszeń-
stwem Jego nauce.”  

/ks. Maciej Warowny/ 
 

Panie błogosław naszej Ojczyźnie 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   2 Mch 7,1-2.9-14     /   2 Tes 2,16-3,5     Ewangelia:   Łk 20,27-38 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania,  
i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś 
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi po-
tomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 
Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umar-
ła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 
bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wy-
chodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu  
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, 
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że 
umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana 
nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umar-
łych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stefanię Zno-
jek z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości   
× 12.11 - Dzień GWR (Światowy Dzień Bicia Rekordów) 
× 13.11 -  Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki 
× 14.11 - Ogólnopolski Dzień Seniora 



A w parafii… 
▪ Jutro 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Przypominamy i zachęcamy do wy-
wieszenia flagi narodowej przed naszymi domami, jako symbol czci i szacunku do pokoleń, 
które poświęciły swoje życie dla Ojczyzny. 
▪ W kolejnej, piątej już kweście na rzecz brzezińskiego cmenta-
rza, zorganizowanej w dniach 31 października - 3 listopada 2013 
roku wzięła rekordowa liczba wolontariuszy - ponad 100 osób. 
Wśród nich znaleźli się: poseł, samorządowcy, dyrektorzy szkół  
i nauczyciele, harcerze, zuchy i uczniowie ze szkół w Brzezinach, 
Kowali, Bilczy i Morawicy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Brzezin i Podwola, schola, ministranci oraz Redakcja Pisma 
SANCTUS. Hasłem przewodnim akcji były słowa Jana Pawła II 
"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość". 
Tradycyjnym wydarzeniem towarzyszącym był baner "Zasłużyli 
na naszą pamięć", który zawisł przy wejściu na cmentarz.  
Po czterech dniach kwestowania odbyło się komisyjne liczenie 
zebranych pieniędzy. Okazało się wówczas, że kolejny raz pobity 
został rekord. Dzięki całej akcji udało się zebrać 9 442,50 zł  
(9 432,50 zł, 1 euro 5 centów, 1 funt, 10 kopiejek). Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom.                               /www.brzeziny.org.pl/ 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Podczas środowej audiencji ogólnej papież stwierdził, że każde spotkanie z Chrystusem, za-
chęca nas, by pójść i przekazywać innym zbawienie, którego doświadczyliśmy osobiście. 
Sakramenty pobudzają nas byśmy byli misjonarzami. „Łaska sakramentów umacnia w nas 
wiarę silną i radosną, wiarę umiejącą być zadziwioną Bożymi «cudami» i potrafiącą oprzeć 
się bożkom świata” - podkreślił Ojciec Święty. Podejmując problem komunii miłości Ojciec 
Święty wskazał, że chodzi o to, by nie szukać swego interesu, ale dzielić cierpienia i radości 
braci, gotowi, by nieść ciężary najsłabszych i ubogich. „Jest to komunia, uzdalniającą nas do 
wejścia w radość i ból innych osób, aby szczerze uczynić je naszymi. A my często jesteśmy 
zbyt nieczuli, obojętni, oderwani i zamiast przekazywać braterstwo, przekazujemy niezado-
wolenie, oziębłość, egoizm. A czy z niezadowoleniem, oziębłością, egoizmem można spra-
wiać rozwój Kościoła? Nie! Z niezadowoleniem, oziębłością, egoizmem Kościół się nie rozwi-
ja. Wzrasta jedynie przez miłość, miłość, która pochodzi od Ducha Świętego!       /za: ekai.pl/ 
Tu es Petrus… 
35. Św. Juliusz I (6.II.337-12.IV.352) Był przeciwnikiem arianizmu, odbył z początkiem 341 
roku synod w Rzymie, w którym wzięło udział 50 biskupów z Zachodu. Za jego pontyfikatu 
odbył się w r. 343-344 Synod w Sardyce, oraz ok. 350 Synod w Gangra (Azja Mniejsza).  
W sporze z biskupami ariańskimi papież odwoływał się do rzymskiej tradycji i do pierwszeń-
stwa biskupa rzymskiego. Arianie obłożyli Juliusza klątwą, natomiast pozostali biskupi poparli 
zajęte przez niego stanowisko. Wspomnienie liturgiczne - 12 kwietnia. 

Zakonnie… 
Służebniczki dębickie – są pierwszym w Polsce zgromadzeniem zakonnym o charakterze 
czynnym, założonym przez osobę świecką, bł. Edmunda Bojanowskiego. Zgromadzenie po-
wstało w 1850 r., obecnie istnieją jego 4 gałęzie, służebniczki dębickie wyodrębniły się  
w 1890 r. Podstawowym celem sióstr jest służba na wzór Chrystusa, szczególnie dzieciom, 
chorym i ubogim, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Siostry zajmują się także wychowa-
niem młodzieży. Spieszą także z posługą samarytańską do ubogich i chorych, troszcząc się 
o ich potrzeby materialne i duchowe oraz przynosząc im ulgę w cierpieniu fizycznym. Pełna 
nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (sł. 
BDNP).                                                                                                                      /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Jan Jałmużnik (11 listopada) 
Jan przyszedł na świat ok. roku 550, prawdopodob-
nie w Amathonte na Cyprze. Spełniając życzenie ro-
dziców, Jan w młodym wieku ożenił się. Kiedy pod-
czas epidemii stracił żonę i dzieci, rozdał swój mają-
tek ubogim i zaczął wieść życie ascetyczne. Nie 
wiemy, kiedy został duchownym. W tym czasie  
w cesarstwie wschodnim wybuchła wojna domowa. 
Śmierć poniósł m.in. patriarcha Aleksandrii, Teodor. 
Na opustoszałą stolicę wybrany został Jan. Jako pa-
triarcha Aleksandrii, najważniejszego po Rzymie  
i Konstantynopolu Kościoła, Najbardziej zasłynął na 
polu miłosierdzia - i temu zawdzięcza swój przydo-
mek. W Aleksandrii, trzecim mieście ówczesnego 
świata, mieszkało mnóstwo ludzi bogatych, ale obok 
nich - także masa biedoty. Tymi właśnie ze szcze-
gólną troskliwością zajął się Jan. Ubogich nazywał 
"swoimi panami". Do bogaczy, którzy najhojniej 
wspierali Jana, należał pewien piekarz, który miał 
monopol na wszystkie piekarnie miasta. Bogacz ten 
słynął jednak z chciwości i skąpstwa. Pewnego dnia 
cisnął bochenkiem chleba w natrętną kobietą, kiedy 
ta zaczęła mu urągać. W nocy piekarz miał sen,  
w którym ujrzał się na łożu śmierci i na sądzie Bo-
żym. Przerażony patrzył, jak szatan kładzie na szalę 

zła góry jego grzechów, podczas gdy jego anioł stróż stał bezradny, ponieważ nie miał co 
włożyć na szalę dobra. Wreszcie położył na nią ów bochenek rzucony w wygłodniałą kobietę. 
Ku swojemu zdumieniu zobaczył, że ten właśnie bochenek przeważył szalę zła. Usłyszał 
głos: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). To miał być 
punkt zwrotny w jego życiu. Udał się do Jana, złożył mu hojną ofiarę na ubogich i odtąd nale-
żał do jego największych dobroczyńców. Tymczasem wybuchła ponownie wojna. Patriarcha 
Jan udał się do Konstantynopola, by prosić cesarza o zbrojną pomoc dla kraju. Musiał za-
trzymać się na Cyprze i tam, w mieście Amathonte (w którym się narodził), zmarł 11 listopada 
619 lub 620 roku. Modlitwa. Boże w Trójcy Jedyny przez wstawiennictwo św. Jana prosimy 
Cię, byśmy nigdy nie zapominali, że Twoją Twarz możemy odnaleźć w każdym człowieku.  
Zamyśl się… 
„Wieczna omyłka, jakiej ulegają 
ludzie, to utożsamianie szczęścia 
ze spełnieniem marzeń.”  
                             /N. Lew Tołstoj/ 

Uśmiech… 
Szkot wsiada do taksówki i pyta: - Ile zapłacę za przejazd 
na dworzec? - Dwa funty. - A za walizkę? - Walizkę za-
wiozę za darmo. - To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja 
pójdę piechotą! 

Coś dla ducha… 
„O mewie indywidualistce” 

- Jesteś niemożliwa, wyłączasz się ze wspólnoty, psujesz szyki, tylko ty jedna musisz wszyst-
ko robić inaczej – beształy chórem mewy swoją koleżankę, która na przybrzeżnej łączce zaję-
ła pozycję inną niż wszystkie, a mianowicie dziobem za wiatrem.  – A co wam to szkodzi… 
mnie się tak podoba – odparła niezdyscyplinowana mewa. W pewnym momencie podkradł 
się niespodziewanie kot, wywęszył ptaki i już gotował się do skoku, gdy nasza mewa, zoba-
czywszy go, krzyknęła: - Uwaga! Uciekać! Białe stado wzbiło się natychmiast ponad ziemię. – 
Och ty wstrętna indywidualistko – słychać było jeszcze w powietrzu ruganie tej, dzięki której 
wszystkie uciekły i uratowały życie.                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


