
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.10 Dzień Powszedni 
1630 + Władysława Gawiora, Janinę, Czesława, Grzegorza Gawiorów z int. córki z rodziną 
1700  + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Józefa Pabiana, Marianna, piotra, Mariannę Pio-
trowskich z int. rodziny 
Wtorek 11.10 Dzień Powszedni 
 1630 + Józefa Łukasiewicza, Władysławę, Józefa Wieczorków z int. Łukasiewiczowej   
1700 + Stefana Gubałę z int. żony z dziećmi 
Środa 12.10 Dzień Powszedni 
700 + Janinę Tkacz z int. dzieci 
1700  Edwarda Zawadzkiego (z Podwola) o zdrowie dla Jadwigi z int. rodziny  
Czwartek 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, (wsp. obowiązkowe) 
700 + Edwarda Brzozę z int. córki z rodziną  
1700  + Mariusza Prędotę z int. rodziców 
Piątek 14.10 Dzień Powszedni 
1630 + Genowefę, Wincentego, Władysława Ślusarczyków Mirosława Cezarego z int. Hen-
ryka Ślusarczyka 
1700 + Annę Skowron, Jana Klarę Józefa Skowronów, Kazimierza Jastrzębskiego z int. 
Skowrona 
Sobota 15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1330 Julię Król z int. rodziny 
1400 + Zdzisława Kubickiego z int. żony z dziećmi 
1430 Do MB Różańcowej o bł. dla Moniki i Tomasza i ich dzieci 
1600 ślub Tkacz Aleksandra i Matyjas Piotr 
Niedziela 16.10 XXIX Niedziela Zwykła  
800 1)+ Zdzisława Kubickiego, Stanisławę Młynarczyk Czesława Malickiego z int. Małgo-
rzaty Kubickiej z dziećmi  
      2) + Stanisławę Mrola, Władysława Mrola z int. Salamonów 
1000  Janinę Malicką z int. syna z rodziną  
1200 + Celinę Więcek z int. Więcka z dziećmi 
1600 + Jana, Marka, Andrzeja, Dawida, zm. z rodziny Szczepanków z int. rodziny 
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DZIEŃ PAPIESKI  

Komentarz… 
Zwykle, kiedy król zaprasza na przyjęcie, nikt 
nie wymawia się i prędko biegnie. W przypo-
wieści zaś czytamy, że zaproszeni odwracają 
się tyłem: jeden kopie ziemię w ogródku, drugi 
sprzedaje w sklepie śledzie. Nieprawdopodob-
ne po ludzku. Bóg ma zupełnie inną logikę niż 
my. Nam łatwiej wybrać bogatego człowieka, 
który zaprasza na przyjęcie, bo widzimy i kró-
la, i wołowinę na talerzu. Trudniej natomiast 
wybrać zapraszającego niewidzialnego Boga, 
skoro nawet Jego darów nie widzimy. Tymcza-
sem mamy całkowicie oprzeć się na niewi-
dzialnym Bogu. Zaproszeni później goście 
przyszli wszyscy, bo byli biedakami, nie mieli 
sklepów, ani pól. Bóg jest Bogiem świętych 
grzeszników, którzy chcą być świętymi, bieda-
ków, nędzarzy, ludzi starych, umierających, 
którzy już wiedzą, że nie mogą ufać ani swo-
jemu rozumowi ani swojemu majątkom – mogą  

tylko zaufać Bogu. Jak diabeł świeconej wody boimy się choroby, samotności, staro-
ści, cierpienia, a wtedy właśnie Bóg zaprasza nas, byśmy byli jak najbliżej Niego. 
Każdy z nas ma zaproszenie na Boże wesele. Jak na nie idziemy? Czy nie wleczemy 
się przypadkiem jak sakramenckie dziady na pogrzeb? Czy umiemy oderwać się od 
sklepiku własnego egoizmu, by poczuć radość państwa młodych? /ks. J. Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 25,6-10a    /     Flp 4,12-14,19-20     Ewangelia:    Mt 22,1-14 
„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje słu-
gi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne 
sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne 
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i po-
szli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i zniewa-
żywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest go-
towa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypa-
trzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do nie-
go: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy 
król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.” 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 09.10 - Dzień Znaczka Pocztowego 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk  



A w parafii… 
▪ Dziś w Polsce przeżywamy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – człowiek modli-
twy”. Z tej okazji przed naszym kościołem odbędzie się zbiórka pieniędzy na stypendia dla 
biednej młodzieży. 
▪ Dziś odbywają się wybory do sejmu i senatu III RP, zachęcamy państwa do uczestnictwa  
w tych wyborach. 
▪ W sobotnie popołudnie 1 października w kościele w Brzezinach we wspomnienie liturgiczne 
św. Teresy z Lisieux została odprawiona uroczysta msza święta. Specjalną oprawę liturgicz-
ną na tą okazję przygotowała Schola Parafialna. Wśród pieśni pojawiły się takie, które opo-
wiadały o świętej Teresce. Na ten dzień jak zwykle został także przygotowany ołtarzyk Małej 
- Wielkiej Świętej, na którym umieszczone zostały jej relikwie. Były one ucałowane przez 
wiernych pod koniec mszy świętej. Mimo niewielkiej liczby osób w kościele ta eucharystia by-
ła wyjątkowa. W końcu wierzymy w świętych obcowanie... 
▪ Zapraszamy do codziennego uczestniczenia w nabożeństwie różańcowym w naszym ko-
ściele, po popołudniowej mszy św. 
▪ Z okazji Dnia Nauczyciela Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS życzy nauczycielom  
z naszej parafii wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego w pracy z dziećmi  
i młodzieżą. 

Jubileusz 
W październiku 2001 roku trójka przyjaciół Urszula Machulska, Ewelina 
Baranowska i Damian Zegadło założyli Scholę Parafialną im. Św. Stani-
sława Kostki. 10 lat później 2 października 2011 r. nasz chórek uroczyście 
obchodził swój jubileusz. O godz. 10.00 ks. Dariusz Miler w brzezińskim 
kościele odprawił w intencji scholii mszę św. Całą oprawę liturgiczną przy-
gotowała młodzież. Po przeżytej eucharystii nie zabrakło wspólnego zdję-
cia. Kolejnym punktem programu był poczęstunek i podsumowanie 10 lat. 
Dzięki życzliwości OSP odbył się on w brzezińskiej remizie. Oprócz obec-
nych i byłych członków scholi nie zabrakło gości specjalnych: ks. Probosz-
cza, ks. Wikarego, ks. Marka Zielonki i innych, którzy przez te lata wspierali 
działania młodzieży. Podczas spotkania został zaprezentowany filmik na 
temat naszej scholii oraz wręczone specjalne podziękowania. Po odśpie-
waniu „100 lat” każdy został poczęstowany pysznym tortem. Na koniec 

wszyscy zostali zapro-
szeni do tańca. Schola 
dziękuje bardzo wszyst-
kim przybyłym gościom, 
paniom kucharkom oraz 
tym, którzy przygotowali 
przepyszne smakołyki. 
„Dzięki za te wspólne la-
ta, trwajmy aż do końca 
świata”                     /KP/ 

150 numer 
Dziś oddajemy 
do Państwa rąk 
jubileuszowy 
numer Pisma 
Parafialnego 
SANCTUS.  
Z tej okazji pra-
gniemy podzię-
kować wszyst-
kim wiernym 
czytelnikom, bo 
to dzięki Wam, 
nadal możemy 
działać. Przy-
pominamy, że 
nasze Pismo 
powstaje dzięki 
aktywnej mło-
dzieży, która 
bezpłatnie po-
święca swój 
czas dla dobra 
całej parafii. 

Zakonnie… 
Córki Najczystszego Serca NMP - Powołaniem sióstr bezhabitowego Zgromadzenia jest ży-
cie ukryte w zjednoczeniu z Bogiem, dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku, aby 
przepoić je duchem chrześcijańskim, szczególnie poprzez nauczanie i wychowanie dzieci  
i młodzieży. Mając na uwadze potrzeby Kościoła, współpracują z biskupami i kapłanami  
w przygotowaniu młodych kadr duchowieństwa i w wypełnianiu zadań duszpasterskich. Du-
chowość zgromadzenia oparta jest na regule III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asy-
żu. Zgromadzenie założył w 1885 r. bł. Honorat Koźmiński. Pełna nazwa: Zgromadzenie Có-
rek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.                                               /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Jan XXIII (11 października) 
Urodził się we Włoszech 25 listopada 1881 r. jako 
Angelo Giuseppe Roncalli, w biednej rodzinie 
chłopskiej. Jego matka była osobą bardzo religij-
ną. Mając 12 lat wstąpił do niższego seminarium 
duchownego w Bergamo, które było wówczas 
jednym z najbardziej prestiżowych miejsc kształ-
cenia przyszłych księży. Tam też został przyjęty 
do III Zakonu św. Franciszka. Po otrzymaniu sty-
pendium za wyniki w nauce, rozpoczął naukę  
w Papieskim Seminarium Rzymskim. Rok po 
podjęciu nauki w seminarium zaczął spisywać 
swoje notatki duchowe i kontynuował tę pracę aż 
do późnej starości. W 1925 mianowany został 
oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem Areopolis.   
W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany 
kardynałem i patriarchą Wenecji. W 1958 roku, 
po śmierci Piusa XII, podczas trzydniowego kon-
klawe kard. Roncalli został wybrany papieżem. 
Ufny w wybór biskupów i Bożą Opatrzność, An-
gelo Roncalli przyjął wybór konklawe, a wraz  
z nim imię Jana XXIII. Był pierwszym papieżem 
od 1870 r., który odbył oficjalne spotkanie poza 
Watykanem.. Słynął także ze zdystansowanego 
podejścia do ceremoniału papieskiego. Starał się go przestrzegać, ale z przymrużeniem oka. 
Przez ludzi zapamiętany został jako papież, który palił fajkę i zawsze się uśmiechał, a przede 
wszystkim jako papież, który zwołał Sobór Watykański II i na zawsze zmienił historię Kościo-
ła. 3 czerwca 1963 roku, o godzinie 19:49 (dzień po Zesłaniu Ducha Świętego), w wyniku 
krwotoku i wcześniej zdiagnozowanego raka żołądka, papież Jan XXIII zmarł. Jan Paweł II 
ogłosił go błogosławionym w 2000 roku, razem z papieżem Piusem IX. W liturgii wspominany 
jest 11 października - w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Soboru Waty-
kańskiego II. Modlitwa: Boże, który nam pozwalasz bł. Jana papieża pamiątkę przejścia do 
Nieba obchodzić, spraw to miłościwie, abyśmy w wiekuistej chwale jego społeczeństwa za-
żywali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Choćbyś się pysznił swym bo-
gactwem, nie zmieni to twojej 
wartości, nie uczyni cię lep-
szym.”                           /Horacy/ 

Uśmiech… 
Mama do synka: - Dosyć już tej piłki nożnej! Wyłącz telewi-
zor, zmów paciorek i do łóżka! 
- Mamo! A czy to ładnie odrywać Bozię od takiego dobrego 
meczu? 

Coś dla ducha… 
„Politycy” 

Politycy są winni wszystkiemu. Oni nie mogą w ogóle nic dobrego spowodować. A jeżeli już 
coś dobrego im się uda zrobić, to jest to zawsze wyłącznie dla ich własnej korzyści. Politycy 
to jakaś szczególna odmiana ludzi. Czasem potrzebna im jest wiara, że słońce świeci także 
nocą. Muszą posiadać gruboskórność słonia, odporną na te rozliczne insekty, które im co-
dziennie ostro dobierają się do skóry. Bo przecież politycy są zawsze wszystkiemu winni.  
A mimo to, pragnę jednym zdaniem się jednak za nimi wstawić. Prawdą jest, że gadają i kłó-
cą się ze sobą, ale nie noszą przy sobie żadnej broni. Kto chciałby polityków usunąć, musi 
zdać sobie sprawę z tego, że po nich natychmiast na widownię wkroczą „buldożery”. Ci nie 
gadają ani się nie wyzywają. Oni milczą i miażdżą ciebie.                                  /Phil Bosmans/ 

 


