
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, (wsp. ob.) 
1630 + Annę, Augustyna, Juliana, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Jana Cudzika 
1700 + Mariannę Kruk, zm. z rodziny Kruków, Lachów, Gajdów, Floriana Litwina, Edwar-
da Wrzoskiewicza z int. rodziny  
Wtorek  18.10 Św. Łukasza Ewangelisty (święto) 
 1630 + Jana, Franciszkę, Annę Agnieszkę Pędzików, Henryka Bębacza z int. rodziny 
1700 + Józefa Andrzeja, Janinę Tkaczów, zm. z rodziny Zawadzkich, Władysława Genowe-
fę Łatasiów z int. Tkaczowej 
Środa  19.10 Dzień Powszedni 
1630 + Do MB Różańcowej i SPJ o bł. w życiu Tomasza z int. babci 
1700 + Jana Frankowicza, Bernarda, Stefanię, Władysław, Frankowiczów z int. Jędrochów  
Czwartek 20.10 Św. Jana Kantego, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
700 + Mariannę Kowalską (3 r. śm.) z int. Magdaleny  
1700  + Roberta, Marianna, Stanisława, Annę, Józefa Krawczyków, Jana Genowefę Korba,  
Piątek  21.10 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1630 + Tadeusza Kruka, +Stefanię, Wincentego Kruków z int. rodziny  
1700 + Mieczysława Malickiego Katarzynę Franciszka Stanisława Malickich  
Sobota  22.10 Dzień Powszedni 
700 Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 45-tą r. ślubu Sabiny 
i Stanisława z int. ich dzieci i wnuków 
1600 Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Kata-
rzyny i Roberta Młynarczyków 
1630 + Kazimierza Mazura, Władysława, Jana Józefa Cudzików, zm. z rodziny Mazurów  
1700 Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madysiów, Anielę, Antoniego Golów z int. rodziny 
Niedziela  23.10 XXX Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława Jędrochę (6 r. śm.) z int. żony z dziećmi 
1000  Bolesława Kowalskiego (3 r. śm.) z int. Kowalskiej z dziećmi 
1200 + Henryka Kmiecika (r. śm.) 
1600 1) + Władysława, Mariannę Gruszczyńskich, Helenę, Marianna Engelów, Anetę Be-
kier z int. Engelów 
        2) Do MB Róż. dzięk. z prośbą o dalsze bł. w życiu dla Pawła i Anny Domagałów  
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Komentarz… 
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy 
do Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga”. Czasem człowiekowi należą 
się pieniądze. Jakże szybko zmieniają 
one wartość! Czasem człowiekowi na-
leży się respekt, szacunek, ale często 
są to odruchy tylko oficjalne i nie-
szczere. Natomiast Bogu należy się 
wszystko, cokolwiek mamy – całe na-
sze życie, nasza dusza. Często jed-
nak człowiekowi oddaje się to, co na-
leży się Bogu. W okresie kultu jed-
nostki ułożono litanię do Stalina: Po-
ranku naszej ojczyzny, chorąży poko-
ju, inżynierze dusz ludzkich, gwiazdo 
postępu… Często Bogu oddaje się to, 
co należy się człowiekowi: ktoś przy-
chodzi do kościoła jak z wizytą kurtu-
azyjną, postoi chwilę i pójdzie. Zali-
czył wizytę u Pana Boga. Inny przy-
chodzi do spowiedzi taj, jakby przy-
szedł z wizytą do psychologa. Taka 
jasna Ewangelia. Mówi wprost, że  
w rozpolitykowanym świecie trzeba 
pomyśleć o tym, co należy się Bogu 
 

/ks. Jan Twardowski/ 
 

Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 45,1.4-6     /     1 Tes 1,1-5b      Ewangelia:      Mt 22,15-21 
„Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do 
Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, 
wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie za-
leży, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie 
wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. 
On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: 
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 17.10 – Międzynarodowy  Dzień Walki z Ubóstwem 
× 18.10 - Dzień Łącznościowca 



A w parafii… 
▪ 18 września pani Irena Gola wraz z 50-cio osobową reprezentacją z naszej parafii była na 
pielgrzymce w Niepokalanowie, w kościele Opatrzności Bożej w Warszawie gdzie są relikwie 
Bł. Jana Pawła II oraz modlili się przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
▪ W ubiegłą niedzielę na mszy popołudniowej odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci 
przygotowujących się do I Pierwszej Komunii. 
▪ 9 października z okazji Dnia Papieskiego ministranci w naszej parafii zebrali 510 zł. 
▪ W dniach 8-9 października w Kielcach odbyły się II Świętokrzyskie Warsztaty Gospel. Wzię-
ło w nich udział ok. 80 osób w tym Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki z Brzezin. In-
struktorami śpiewu byli Peter Francis (mieszkający w Wielkiej Brytanii) oraz Paulina Knapik. 
Przez dwa dni uczestnicy nauczyli się 9 anglojęzycznych utworów gospel. Zwieńczeniem 
warsztatu był koncert w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, na który przy-
była liczna publiczność. Pełen radości występ, był nie tylko wartym zobaczenia wydarzeniem 
artystycznym, ale przede wszystkim modlitwą uwielbienia Boga.                                        /KP/ 
  W poszukiwaniu… 

22 października przypada wspomnienie liturgiczne bł. Jana 
Pawła II, doskonale pamiętamy dzień pogrzebu papieża, gdy 
na placu św. Piotra ludzie wołali Santo Subito. Większość lu-
dzi bez względu na oficjalne stanowisko mężów Kościoła wie-
rzyło w wielką świętość tego człowieka. Można zadać sobie 
pytanie dlaczego? Imię jakie przyjął Jan i Paweł nawiązuje do 
dwóch poprzednich papieży: Jana XXIII, który miał być papie-
żem „przejściowym” i nie wprowadzić jakiś wielkich zmian, 
jednak to on wbrew zamierzeniom części kardynałów zwołał 
sobór i jako pierwszy z papieży udał się z wizytą do osadzo-
nych w więzieniu, zapamiętany jako dobry, uśmiechnięty i 
troszczący się o los biednych ludzi; oraz od Pawła VI który 
dokończył sobór i jako pierwszy papież od wieków udał się na 
pielgrzymki zagraniczne m. in. do Ziemi Świętej, Fatimy, Tur-
cji, Afryki, Azji, Australii. Podczas całego pontyfikatu papieża 
Polaka widać kontynuację i poszerzenie myśli i działalności 
tych dwóch papieży. Słowiański papież w pełni ufający Chry-
stusowi, papież modlitwy, otwarty na ludzi, znający trud życia, 
docierający z ewangelią do mieszkańców całej Ziemi, wciela-
jący w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II. Patrząc 
na ten zarys historyczny nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to 
wszystko jest poukładane. A może to był kolejny perfekcyjnie 
przygotowany plan Boga? Dzisiaj ludzie na całej Ziemi klękają 
i modlą się, ale już nie za Jana Pawła II a o jego wstawiennic-
two. I mogą czerpać z jego życia przykłady jak żyć, w naszych 
czasach. Bo świętość jest dostępna dla każdego zawsze.                                                         
/KK/                                    

Promocja Książki  
W warszawskim Muzeum 
Literatury odbyła się 
promocja najnowszej książki 
Mariana P. Romaniuka pt: 
"Kardynał Stefan Wyszyński. 
Rys biograficzny w 
trzydziestą rocznicę 
narodzin dla nieba", wydanej 
przez Prymasowskie 
Wydawnictwo Gaudentinum. 
Promocja zorganizowana 
została 6 października.                               
                          /za: ekai.pl/ 

Zakonnie… 
Córki św. Franciszka Serafickiego – ich powołaniem jest modlitwa i działalność apostolska na 
rzecz Kościoła lokalnego. Siostry pracują w duszpasterstwie parafialnym, m.in. prowadzą ka-
techizację, pełnią funkcję organistek, kancelistek, zakrystianek, a także angażują się w dzieła 
miłosierdzia chrześcijańskiego, opiekując się chorymi, ubogimi i potrzebującymi. Córki św. 
Franciszka mają duchowość typową dla zgromadzeń opartych na regule św. Franciszka. 
Zgromadzenie założył w 1928 r. w Sandomierzu bł. Antoni Rewera. Pełna nazwa: Zgroma-
dzenie Córek św. Franciszka Serafickiego.                                                              /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Ignacy Antiocheński (17 października) 
Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem. Nie wiemy nic o latach dziecięcych  
i młodzieńczych Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii.  
W czasie prześladowania za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano 
go pod eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom w czasie 
organizowanych właśnie igrzysk. W czasie podróży do Rzymu Ignacy zatrzymał się w Smyr-
nie, gdzie czekał na okręt. Korzystając z chwilowej przerwy, napisał 4 listy do gmin chrześci-
jańskich: w Efezie, Magnezji, w Trallach i w Rzymie. W Troadzie Ignacy musiał ponownie 
przesiąść się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać listy do Filadelfii, Smyrny i do św. 
Polikarpa. Z Troady dojechano do Neapolu, miasta w Macedonii, a stąd Ignacy musiał podą-
żać pieszo pod eskortą do Filippi, Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy wsiedli na sta-
tek i dojechali nim do portu włoskiego, Brindi-
si. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową aż 
do Rzymu. Dla osiemdziesięcioletniego star-
ca cała ta podróż była prawdziwą katorgą.  
W swoich listach Ignacy wyraził żarliwość 
wiary oraz głęboki pokój serca wobec czeka-
jącego go męczeństwa. Listy te są ważnym 
dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. 
Św. Ignacy, jak przedstawia się w pismach, 
zginął śmiercią męczeńską na arenie w Rzy-
mie. W ikonografii św. Ignacy ukazywany jest 
w szatach biskupich rytu wschodniego lub ja-
ko młody biskup z raną na piersi. Atrybutami 
są: lew u stóp, IHS na piersi Świętego. Modli-
twa: Racz miłościwie wejrzeć na nędzę na-
szą, wszechmogący Boże, a gdy nas ciężar 
grzechów naszych przygniata, niech nas 
wesprze przemożne pośrednictwo świętego 
Ignacego, Męczennika Twojego i biskupa. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Zamyśl się… 
„Charakteru nie urabia się w ciszy i spokoju. 
Tylko chwile próby i cierpienie hartują w nas 
ducha, rozjaśniają umysł, pobudzają ambicje 
i czynią sukces prawdziwym”  /Hellen Keller/ 

Uśmiech… 
W ogłoszeniach parafialnych podczas reko-
lekcji ksiądz proboszcz informuje: - We wtorek 
i we środę będziemy objeżdżać chorych. - Za 
co? - wyszeptał ktoś z niepokojem. 

Coś dla ducha… 
„Tylko o tym nie myśleć” 

Codziennie to samo, codziennie ten sam kołowrotek: wstawanie, śniadanie, bieg do samo-
chodu lub pociągu, cztery godziny pracy, obiad, znów cztery godziny pracy i znowu do pocią-
gu lub samochodu. Kolacja, spanie. I tak przez cały tydzień: poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek, piątek – zawsze to samo. A w końcu śmierć. Wielu myśli: tylko nad tym się nie za-
stanawiać, nie myśleć o tym, że „kiedyś umrzesz”. Życie stałoby się przez to nieznośne. Nie 
można się z tym zgodzić, z tym ostatecznym odejściem. Z tą straszną beznadziejnością.  
W swojej najgłębszej istocie chciałbyś zawsze żyć. Ufasz, że będziesz żył. „Umrzesz, ale bę-
dziesz znowu żyć. Zmartwychwstaniesz”. To jest Wielkanoc! Niewiarogodna Wieść. Fanta-
styczna radość. Jeżeli naprawdę w to uwierzyć możesz, to ta wieść tak tobą zawładnie, że  
z radości będziesz skakał i tańczył. Inaczej potoczą się twoje dni. Słońce będzie świeciło co-
dziennie. Ludzie będą uśmiechnięci i radośni. Bo znalazłeś cząstkę utraconego raju.  

/Phil Bosmans/ 
 
 
 
 


