
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.09 Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)  
1800 1) + Tadeusza Rejmenta (18 r. śm.) z int. żony  
        2) + Marianna Krzyrzkowskiego od uczestników pogrzebu  
1830  + Leszka Engela  
Wtorek 30.09 św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 O Boże bł. i opiekę MB dla Łukasza i Sylwii w 1 r. ślubu z int. rodziców i rodzeństwa 
1830 W int. Karoliny, Darii, Leny, Gabrysi, Kacpra i Czarka o Boże bł. z int. babci 
Środa 01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. (wsp. ob.) 
700 + Andrzeja Ludwinka (10 r. śm.)  
1600 + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Władysława, Genowefę Łatasiów zm. z rodziny 
Zawadzkich, Danutę, Krzysztofa Dudzików z int. Łatasiów   
1700 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. Brzozowej  
Czwartek 02.10 Świętych Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)  
1600  +  Władysława, Edwarda i zm. z rodziny Nowaków, Ślusarczyków z int. rodziny  
Piątek 03.10 Dzień Powszedni  
700 + Zdzisława Szałasa (r. śm.) i zm. z rodziny Stępniów i Szałasów  
1600 1) O opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie z int. mamy  
        2) W 1 r. ur. Oskara Daleszaka z int. rodziców 
1700 W 18 r. ur. Aleksandry i Dominiki Hospod z int. rodziców i rodzeństwa 
Sobota 04.10 św. Franciszka z Asyżu. (wsp. obowiązkowe)  
700  1) + Mariannę, Franciszka Wojciechowskich z int. córki z rodziną  
       2) + Franciszka Kołka (imieninowa) 
1600  1) Władysława i Anielę Metryka  i zm.  w czyśćcu cierpiących z int. syna z rodziną 
         2) O Boże bł. w 5 r. ślubu Sylwii i Pawła oraz o Boże bł. dla ich córki Mai z int. ro-
dziny 
Niedziela  05.10 XXVII Niedziela Zwykła  
800 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasperków 
z int. Wawrzyckiej 
1000  1) za zm. z rodziny Zawadzkich, Góreckich i Chołujów z int. rodziny 
         2) O opiekę Matki Bożej i św. Stanisława Kostki dla członków scholii parafialnej 
1200 1) Msza Święta za parafię 
        2) Chrzest Zofia Zawadzka 
1600 +  Mariannę, Floriana Litwina, Edwarda Wrzoskiewicza zm. z rodziny Kruków, La-
chów i Gajdów.  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Ez 18, 25-28    
                    Flp 2, 1-11 
Ewangelia:  Mt 21, 28-32 
Jezus powiedział do ar-
cykapłanów i starszych 
ludu: «Co myślicie? Pe-
wien człowiek miał dwóch 
synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: 
„Dziecko, idź dzisiaj  
i pracuj w winnicy”. Ten 
odpowiedział: „Idę, Pa-
nie”, lecz nie poszedł. 
Zwrócił się do drugiego  
i to samo powiedział. Ten 
odparł: „Nie chcę”. Póź-
niej jednak opamiętał się 
i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę oj-
ca?». Mówią Mu: «Ten 

drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 
Komentarz… 
To są nasze ludzkie przemiany: patrzysz na swoje zdjęcie z lat dziecinnych i z tru-
dem usiłujesz dopatrzyć się w nim siebie. Z trudem usiłujesz sobie przypomnieć, jak 
to było wtedy – tylko jakieś uciekające w głąb szczegóły na granicy marzeń sennych. 
To są nasze ludzkie przemiany: czas młodzieńczy – lata zachwytów, nadziei, miłości. 
Tego czasu nie chcesz oddać najdłużej. I wciąż jeszcze pytasz: Gdzie są chłopcy  
z tamtych lat, gdzie dziewczęta? I długo zdaje ci się, że na ulicy mignęła ci tamta 
twarz. Aż cię opamięta młodość twojego dziecka albo dzieci twoich przyjaciół: ich uf-
ność, porywy, miłości. Dopiero wtedy zobaczysz, że ty już tak nie potrafisz, że jesteś 
wypalony. To są nasze ludzkie przemiany: czas starości – kiedy spoglądasz ze zdzi-
wieniem na te lata, gdy byłeś silny i zdrowy i wszystko mogłeś, i nic ci nie szkodziło,  
i niczego się nie bałeś. To są nasze ludzkie przemiany znaczone sakramentami 
chrztu, bierzmowania, małżeństwa, namaszczenia chorych. Nie wiesz, na którym 
stopniu zatrzyma się twój krok. Byleś tylko każdy przeżył z Bogiem.   /ks. M. Maliński/ 

 

2 października - Świętych Aniołów Stróżów 
 
 
 
 

Ekstra… 
× 30.09 - Międzynarodowy Dzień Tłumacza 
× 01.10 - Światowy Dzień Uśmiechu 
× 04.10 - Dzień Zwierząt 



A w parafii…  
▪ W ubiegłym tygodniu w naszej parafii udało się zebrać 
1200 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Radia Maryja 
i Telewizji TRWAM. 
▪ 1 października przypada wspomnienie liturgiczne świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Ta francuska karmelitanka 
kroczyła do nieba dzięki „małej drodze”. Pragnęła całe ży-
cie być najmniejszą z istot, bo w tym wiedziała swoją wiel-
kość. Zapraszamy do uczestnictwa w eucharystii w najbliż-
szą środę w naszej świątyni. Podczas każdej mszy św. od-
będzie się ucałowanie relikwii tej wielkiej Małej Tereski. 
▪ Dnia 2 października swoje 60 urodziny obchodzi nasz 
proboszcz - Ksiądz Kanonik Józef Knap. Msza święta imie-
ninowa zostanie odprawiona w Brzezinach dnia 9 paździer-
nika. Życzymy Szanownemu Jubilatowi by potrzebne łaski, 
przez pośrednictwo świętych i błogosławionych hojnie dał 
Bóg. Niech Księdzu nie braknie zdrowia, sił i zapału do podejmowania nowych inicjatyw na 
chwałę Pana. 
▪ W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc październik, szczególnie poświęcony modlitwie ró-
żańcowej. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po mszy świętej popołudnio-
wej o 16.00. Matka Boża bardzo często podczas objawień prosiła szczególnie o tą modlitwę.  
▪ W sobotę, 4 października 2014 r. odbędzie się VI Diecezjalna Pielgrzymka Wspólnot Żywe-
go Różańca. Tym razem czciciele Różańca Świętego nawiedzą Sanktuarium Matki Bożej Lo-
retańskiej w Piotrkowicach k. Chmielnika. Wyjazd z Kowali oraz spod kościoła o godz. 8.30. 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 9.00, msza św. o godz. 11.00 
▪ 9 października w naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie bł. Zofii Czeskiej. W celu du-
chowego przygotowania do tej uroczystości od 30 września rozpocznie się nowenna do bło-
gosławionej. Zachęcamy do włączenia się w tą 9-dniową modlitwę. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do 
uczestnictwa w mszy świętej i skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
▪ W następną niedzielę o godz. 10.00 Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki będzie 
świętowała XIII rocznicę swojej działalności. 
Modlitwa… 
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
cha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie 
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy 
Twojego Wcielenia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego 
opieki z Nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, 
przebywa on zawsze w obecności Twego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby  
i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Tu es Petrus… 
84. Jan VI (30.X.701-11.I.705) Z powodu nieła-
twych stosunków z Bizancjum wprawdzie udało 
mu się uniknąć otwartego rozłamu, ale tylko 
rzymska straż obywatelska uchroniła go od 
aresztowania przez wysłanników „wschodniego 
Rzymu”. Dzięki okupowi nakłonił Longobardów 
do tego, by odstąpili od plądrowania kraju. 

Intencje różańcowe na wrzesień 
Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój 
najbardziej udręczonym przez wojnę 
i przemoc regionom świata. 
 Intencja misyjna: Aby Światowy 
Dzień Misyjny rozbudził w każdym 
wierzącym pasję i gorliwość, by 
nieść Ewangelię całemu światu. 

Boży człowiek…  -  św. Grzegorz Oświeciciel (30 września) 
Grzegorz Oświeciciel był synem księcia Armenii, 
Anaga, którego zamordowano wraz z całą rodziną. 
Ocalał tylko dwuletni Grzegorz - dzięki przytomno-
ści swojej mamki, która zdążyła z nim w porę uciec 
do Cezarei Kapadockiej. Pobożna niewiasta posta-
rała się, by dziecko otrzymało chrzest i zostało wy-
chowane w wierze chrześcijańskiej. Dla zachowa-
nia rodu zmuszono Grzegorza, by się ożenił. Świę-
ty ojciec miał także dwóch świętych synów: św. Ari-
stagesa i św. Wertanesa. Małżonka niebawem 
wraz z młodszym synem poświęciła się na służbę 
Bogu. Grzegorz zaś powrócił do Armenii. Rozpo-
częło się tam jednak wielkie prześladowanie chrze-
ścijan. Ofiarą jego padł także Grzegorz. Został 
wrzucony do lochu, gdzie miał przebywać 13 lat.  
W więzieniu dał się poznać jako mąż Boży. Dlatego 
kiedy władca Armenii zachorował na tajemniczą 
chorobę, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, 
który z wdzięczności nie tylko wypuścił go na wol-
ność, ale sam przyjął chrzest i zaprowadził chrze-
ścijaństwo na nowo. Grzegorz czynnie w tym do-

pomagał, gdyż Armenia była jeszcze wówczas w większości pogańska. Dla skuteczniejszej 
akcji przyjął święcenia kapłańskie. Dzięki poparciu króla został również wyświęcony na bisku-
pa. Zorganizował hierarchię kościelną, ustanowił biskupstwa. Pod koniec życia miał odwie-
dzić Konstantynopol i Rzym i postarać się o przywileje dla Kościoła w Armenii. Słusznie więc 
kraj ten czci Grzegorza jako Oświeciciela i swojego ojca. Modlitwa. Panie Ty znasz nas najle-
piej. Za wstawiennictwem św. Grzegorza prosimy Cię prowadź na drogami, które dla nas 
przygotowałeś i nie pozwól nam zbłądzić. Amen 
Zamyśl się… 
„Bóg może tylko kochać”   
           /brat Roger z Taize/                                     

Uśmiech… 
Mama tłumaczy Jasiowi: - Trzeba być grzecznym, żeby pójść do 
nieba! - A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

YOUCAT… 
Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu? Tak. Ludzki rozum mo-
że w sposób pewny poznać Boga. Świat nie może mieć swego początku i swego celu  
w sobie samym. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co się widzi. Po-
rządek, piękno i rozwój świata wskazują poza siebie i na Boga. Każdy człowiek jest 
otwarty na dobro, piękno i prawdę. Słyszy w swoim wnętrzu głos sumienia, który skła-
nia go ku temu, co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kierując się rozsądkiem, po-
dąża tym śladem, znajdzie Boga. 
Coś dla ducha… 

„O proboszczu i reszcie” 
W poniedziałek rano proboszcz wsiadł do autobusu, aby odbyć dalszą wizytę duszpasterską. 
Kupił bilet u kierowcy, zajął swoje miejsce, przeliczył resztę i zauważył, że kierowca wydał mu 
za dużo. Teraz, siedząc, zastanawiał się, co z tym fantem zrobić: oddać, nie oddać, zatrzy-
mać, nie zatrzymać. Koniec końców zwyciężyło sumienie: duchowny wstał, podszedł do kie-
rowcy i powiedział: - Pan przed chwilą wydał mi za dużo reszty! Kierowca bez najmniejszego 
zdziwienia odparł: - Wiem! Wczoraj byłem w kościele i słuchałem kazania księdza na temat 
siódmego przykazania. Byłem pod wrażeniem, dlatego właśnie chciałem sprawdzić, czy 
ksiądz czyni tak, jak mówi.                                                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


