
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 13.10  Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Mariana, Piotra, Mariannę Piotrowskich  
1700 + Jana, Stanisława Pobochę  
2000  1) + Edwarda Marca z int syna Janusza z rodzina 
         2) + Rozalię i Andrzeja z int. dzieci  
Wtorek 14.10 Dzień Powszedni  
700 + Stanisławę i Władysława Mrolów (r. śm.)  
1600 + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madysiów, Anielę, Antoniego Golów.   
1700 1) + Tadeusza Barana (3 r. śm.) z int. siostry 
        2) + Janinę Kozak (r. śm.) z int. syna z rodziną   
Środa 15.10 Św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Adama Frankowicza z int. rodziców 
1700 1) zm. z rodziny Obarzanków, Stefanię, Michała, Stanisława oraz Stefanię i Piotra 
Metryków  
        2) + Mieczysława Domagałę  
Czwartek 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)  
1600  + Katarzynę (2 r. śm.) i Romana Kruków z int. rodziny  
1700 + Jadwigę, Edwarda Zawadzkich  (imienin.) 
Piątek 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (wsp. obow.)  
1600 + Genowefę, Michała, Mariannę, Franciszka Pietszczyków, Józefa, Katarzynę, Hen-
ryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Antoninę, Wiesława Burasów z int. Pietszczyka  
1700 + Edwarda Brzozę (imienin.), Jana, Helenę Grzywów z int. rodziny Grzywnów  
Sobota 18.10 Św. Łukasza Ewangelisty (święto) 
700 W 11 r. ślubu Urszuli i Henryka Kutów z int. rodziny  
1400 ślub Ząbek i Metryka 
1500 ślub Grzegorz Fulara i Katarzyna Seweryn  
1600 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Mariannę, Franciszka Kasprzykowskich, Kazi-
mierę, Bronisława Purgałów z int. Purgałów  
1700 + Janinę Tkacz (4 r. śm.), Stanisława Tkacza, Wacława, Katarzynę, Józefa Puchałów 
Niedziela  19.10 XXIX Niedziela Zwykła  
800 1) + Natalię Rutkiewicz z int. męża z dziećmi  
2) w intencji pielgrzymujących i ich rodzin oraz księży pracujących w parafii 
1000  Msza Święta za parafię 
1200 + Jana Frankowicza (r. śm), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów   
1600 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 30 r. ślubu Doroty i Stanisława zam. dzieci  
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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 arcy-
kapłanów i starszych ludu: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który 
wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszo-
nych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi  
z poleceniem: „Powiedzcie zaproszo-
nym: Oto przygotowałem moją ucztę: 
woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko 
jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”. Lecz 
oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa;  
a inni pochwycili jego sługi i znieważyw-
szy ich, pozabijali. Na to król uniósł się 
gniewem. Posłał swe wojska i kazał wy-
tracić owych zabójców, a miasto ich spa-
lić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaj-
ne 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 przypatrzyć bie-
siadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego „Przyja-
cielu, 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». 
Komentarz… 
Gdzie są te świetne dziewczęta? Gdzie są ci wspaniali chłopcy? Jeszcze masz ich  
w oczach: tak bardzo kolorowi, tak bezkompromisowi, tak prości i bezpośredni. Jesz-
cze słyszysz ich ostre krytyki, szerokie plany, odważne zamierzenia. Ilu z nich takimi 
zostało? A gdzie ogromna reszta? Wypadły pióra ze skrzydeł, wypróchniały zęby, 
roztopili się, wsiąkli w szary tłum. A jaki ty jesteś? Dopóty masz szansę realizacji 
swojego człowieczeństwa, dopóki sobie to pytanie zadajesz.              /ks. M. Maliński/ 

 

Z miłości do Matki Bożej 
odmawiajmy różaniec 

 
 

Ekstra… 
× 12.10 - Dzień Bezpiecznego Komputera 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 
 



A w parafii… 
▪ 4 października w Sanktuarium MB Loretańskiej w Piotrkowicach odbyła się VI Diecezjalna 
Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca. Wzięła w niej udział liczna reprezentacja kół różań-
cowych z naszej parafii wraz z ks. wikariuszem. 
▪ W ubiegłą niedzielę o godz. 10.00 została odprawiona msza święta w intencji członków 
Scholi Parafialnej im. Św. Stanisława Kostki z okazji 13 rocznicy działalności. Po eucharystii 
odbyło się spotkanie z poczęstunkiem na plebanii. 
▪ W czwartek 9 października 2014 roku o godz. 11.00 do brzezińskiej świątyni parafialnej zo-
stały wprowadzone relikwie błogosławionej Matki Zofii Czeskiej. Dokonał tego ksiądz Biskup 
Piotr Skucha z diecezji sosnowieckiej wraz z gronem 16 kapłanów, którzy byli wyświęceni  
w naszej diecezji w 1985 roku. Podczas homilii ksiądz biskup ukazał wartość oddania się 
Bogu na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka i bł. Zofii Czeskiej. Odniósł się także do rado-
ści i trudów kapłańskiego życia. Na zakończenie eucharystii, której oprawę przygotowała 
młodzież z parafii odbyło się ucałowanie relikwii błogosławionej. W ten uroczysty dzień w na-
szym kościele nie zabrakło specjalnie przygotowanego ołtarza, pięknej dekoracji kwiatowej 
wykonanej przez p. Ewę Wojcieszyńską i pamiątkowych obrazków bł. Zofii Czeskiej. Pomimo 
przedpołudniowej godziny do świątyni przybyła także liczna grupy wiernych. Postać błogo-
sławionej Zofii zgromadziła wszystkich wokół ołtarza Pana, na którym sprawowana była eu-
charystia w intencji Księdza Proboszcza Józefa Knapa w podziękowaniu za 60 lat jego życia 
i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Wszystkich Świętych, patronów parafii. Tego 
dnia w Kościele przypadało wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Kadłubka. Na mszach 
popołudniowych odbyło się w naszym kościele ucałowanie jego relikwii, które są darem 
dziękczynnym za powołanie cysterskie z parafii. 
▪ Zapraszamy jutro o godz. 20.00 na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. 
▪ 15 października o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej „Pod fontanną” odbędzie się spotkanie 
upamiętniające 15 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego. Organizatorem jest Stowarzysze-
nie Przyjaciół Brzezin i Podwola. 
▪ Zapraszamy do sprzątania cmentarza przez dwie kolejne soboty 18 i 25 października od 
godz. 9.00. Prosimy o zabranie ze sobą odpowiednich sprzętów. 
▪ Od godz. 18.00 w sobotę 18 października do niedzieli 19 października do godz. 18.00  
(z przerwa na msze niedzielne) w naszym kościele odbędzie się czuwanie w następujących 
intencjach: 1) za Ojca Świętego i za Synod Biskupów; 2) za Ojczyznę; 3) o powstrzymanie 
wojen i pokój na świecie; 4) o Triumf Niepokalanego Serca NMP w naszej Ojczyźnie i na ca-
łym świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym. 
▪ Za tydzień w naszej parafii będziemy przeżywać Dzień seminaryjny. Na wszystkich mszach 
świętych będziemy gościli przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
▪ W następną niedzielę odbędzie się także liczenie wiernych w kościele. 
▪ Kartki na wypominki znajdują się na ołtarzach bocznych. Prosimy o czytelne wypełnianie. 
▪ Zachęcamy do udziału w nabożeństwie październikowym, codziennie w kościele po mszy 
św. o godz. 16.00 oraz w kaplicy w Nidzie o 18.30. 
▪ W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani będą z Najświętszym Sakramentem odwiedzać 
chorych w domach. – Zgłaszanie chorych w zakrystii i kancelarii 
▪ Prosimy róże różańcowe o ustalenie terminu i miejsca (najlepiej w domu zelatorki czy cho-
rej członkini koła) odprawienia mszy świętych dla każdego koła różańcowego i zgłoszenie do 
ks. proboszcza. 
YOUCAT… 
Dlaczego ludzie przeczą istnieniu Boga, skoro przecież mogą Go poznać swoim rozu-
mem? Poznanie niewidzialnego Boga jest wielkim wyznaniem dla ludzkiego ducha. Wielu 
broni się przed tym. Niektórzy nie chcą poznać Boga, dlatego że musieliby wówczas zmienić 
swoje życie. Kto mówi, że pytanie o istnienie Boga jest bezsensowne, bo nie ma na nie od-
powiedzi, nie podejmuje żadnego wysiłku. 

Boży człowiek…  -  św. Jan Ogilvie (14 października) 
Jan urodził się w Keith (północna Szkocja) w 1579 r.  
w protestanckiej rodzinie szlacheckiej. Zdobyta wiedza 
filozoficzna i teologiczna spowodowała nawrócenie na 
katolicyzm. 24 grudnia 1599 r. wstąpił w Brnie do To-
warzystwa Jezusowego. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w Paryżu w 1610 r. Później został wysłany do Rouen. 
W przebraniu żołnierza i pod przybranym nazwiskiem 
Watson, Jan dostał się do Leith (obecnie dzielnica 
Edynburga). Odprawiał Msze święte na terenie Ren-
frewshire (wschodnia Szkocja). Po jedenastu miesią-
cach działalności, 4 października 1614 r., został aresz-
towany w Brnie. Był poddawany torturom, bo chciano, 
by podał nazwiska innych katolików. Odmówił poddania 
się duchowej jurysdykcji króla, uznając jedynie prymat 
papieża. Nawracanie protestantów na wiarę katolicką 
uznano za zdradę stanu i 10 marca 1615 r. Jan został 
skazany na karę śmierci przez powieszenie. Modlitwa. 
Panie Boże, daj nam wytrwałość w wierze i ufności do 
Ciebie na wzór św. Jana. Amen  

ŚDM… 
Św. Jan Paweł przekazał podczas pierwszych Światowych Dni Młodzieży młodym 
drewniany krzyż, na którym zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: „Nie-
ście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości  
i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym  
i zmartwychwstałym”. Od 2003 r. symbolem ŚDM jest również ikona Matki Bożej Salus 
Populi Romani, Oba znaki przekazane przez Ojca Świętego krążą po świecie groma-
dząc na modlitwie wiele osób. Krzyż wraz z Ikoną są za każdym razem przekazywane 
do kraju w którym odbywać się będą kolejne dni młodzieży. 
Zamyśl się… 
„Dzięki pracy nie jesteśmy w nie-
woli wielkiego tyrana który się na-
zywa próżność.”   /M. Dąbrowska/ 

Czy wiesz że… 
Jedynym cudzoziemcem, który został mianowany Mar-
szałkiem Francji był książę Józef Poniatowski, postać 
nietuzinkowa. Był on bratankiem ostatniego króla Polski, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Karierę wojskową 
zaczynał w Wiedniu, jednak wsławił się w wojnie polsko-
rosyjskiej w 1792 roku, kiedy to odniósł zwycięstwo w bi-
twie pod Dubienką 18 VII. Za świetne zwycięstwo został 
– obok T. Kościuszki – odznaczony jako pierwszy orde-
rem Virtuti Militari. Założył też pierwsze kasyno w War-
szawie. Był znany również z rajdów bryczką po stolicy.  
Po upadku Ojczyzny walczył u boku Napoleona. Podczas 
wielkiej bitwy narodów pod Lipskiem, 19 X 1813 roku 
utonął w rzece Elstera, już jako Marszałek Francji… 

Uśmiech… 
W szkole pyta pani Jasia: - Przy-
znaj się, kto za ciebie odrabiał 
lekcje: mama, czy tata? - Nie 
wiem, prze pani, bo już spałem! 
Tu es Petrus… 
86. Syzyniusz (15.I.-4.II.708) 
Urząd pełnił jedynie przez 20 
dni 
Coś dla ducha… 

„O skupieniu” 
Zaprawiony w medytacji mąż został kiedyś zapytany, jak on to robi, że zawsze potrafi być tak 
skupiony. Na to on odpowiedział: Ja, jeżeli siedzę, to siedzę. Jeżeli stoję, to stoję. Jeżeli bie-
gnę, to biegnę… - My przecież robimy to samo – weszli w słowo pytający.  – Nie, wy, jeżeli 
siedzicie, to już stoicie. Jeżeli stoicie, to już biegniecie. Jeżeli biegniecie, to już jesteście u ce-
lu.                                                                                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


