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Poniedziałek 28.09 Św. Wacława, męczennika. (wsp. obowiązkowe)  
700 + Genowefę Dereń (15 r. śm.) zam. mąż z rodziną   
1800 + Tadeusza Rejmenta (19 r. śm.)  
1830 + Danutę Stachura zam. Jola z rodz. z Nowego Sącza  
Wtorek 29.09 Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)  
1800 1) W 4 r. ślubu Piotra i Pauliny Ramiączek oraz ich dzieci zam. rodzice 
        2) + Krystynę Kutę  
1830 1) + Mateusza (17 r. śm.) i Tadeusza Węgrzyna z int. rodziny   
         2) + Krystynę, Stanisława Zająców, Juliannę i Jana Cielątków, Czesławę i Stefana 
Ciechanowskich, Dionizego, Dariusza i Albina Kubickich, Krzysztofa Ferta  
Środa 30.09 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Michała i Stefanię Potoków, Janinę i Piotra Pędzików 
1830 + Teresę Domagalską  
Czwartek 01.10 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. 
obowiązkowe)  
1600 + Andrzeja Ludwinek (11 r. śm.)   
1700 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę   
Piątek 02.10 Świętych Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Mariannę, Zygfryda Kruk, zm. z rodziny Kruków, Lachów, Iwanowskich i Józefa 
Gajdę zam. rodzina  
1800 + Tadeusza i Pelagię Węgrzyn zm. z rodziną Węgrzynów i Zegadłów zam. syn Tade-
usz z rodziną  
Sobota 03.10 Dzień Powszedni  
1600 1) zm. z rodziny Zawadzkich, Góreckich, Chołujów i Sebastiana Tetelewskiego.  
        2) O zdrowie i Boże bł. dla Genowefy Kowalskiej w 85 r. ur. zam. syn   
1700  ślub Dariusz Grzeszczyk i Ilona Pabian   
Niedziela  04.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 + Edwarda Nowaka (5 r. śm). zam. rodzina   
1000 W int. Magdaleny i Artura Kowalskich w 5 r ślubu oraz ich dzieci Amelii i Bartłomie-
ja o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice  
1200 Msza Święta za parafię  
1330 Poświęcenie pojazdu Straży Pożarnej w Kowali  
1600 + Władysława i Anielę Metryka i zm. w czyśćcu cierpiących z int. syna z rodziną  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Lb 11, 25-29 / Jk 5, 1-6 
Ewangelia: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 
Jan powiedział do Jezusa: «Nauczy-
cielu, widzieliśmy kogoś, kto nie cho-
dzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał 
złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: 
«Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto 
czyni cuda w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto 
bowiem nie jest przeciwko nam, ten 
jest z nami. Kto wam poda kubek wo-
dy do picia, dlatego że należycie do 
Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody. Kto by się 
stał powodem grzechu dla jednego  
z tych małych, którzy wierzą, temu by-
łoby lepiej uwiązać kamień młyński  
u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli two-
ja ręka jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, 
niż z dwiema rękami pójść do piekła  
w ogień nieugaszony. I jeśli twoja no-

ga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do ży-
cia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwoj-
giem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie». 
Kazanie espresso… 
„>>Piękne słowa i przymilny wygląd rzadko łączą się z prawdziwą cnotą<< - pisał w swych 
Dialogach Konfucjusz, starożytny chiński mędrzec. 
Jezusowi nie chodzi o to, byśmy obcinali sobie ręce czy nogi, ale o zdecydowaną walkę ze 
złem, które często przybiera postać atrakcyjną i uległą. 
>>Amen<< powiedziane Jemu oznacza serię >>nie<< rzucone w twarz wielu sprawom, ido-
lom, bezprawnym panom – uważa Alessandro Pronzato.”                                /ks. E. Burzyk/ 
 

Beatyfikacja Matki Klary Szczęsnej 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Pelagię Wę-
grzyn z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 
 



A w parafii… 
▪ 20 września 2015 r. nasza parafia przeżywała wprowadzenie relikwii stygmatyka z Pietrel-
ciny. Podczas wszystkich mszy świętych niedzielnych homilię głosił o. Józef Mońko, kapu-
cyn z Kielc. Wierni na pamiątkę otrzymywali obrazek z wizerunkiem nowego Patrona. Na je-
go tyle znajdowały się słowa o. Pio: "Zostańmy świętymi, a w ten sposób po byciu razem na 
ziemi, będziemy zawsze razem w niebie". Do tego cytatu nawiązał także kaznodzieja, który 
przypomniał, że powinniśmy prosić Boga o świętość. W ciekawy sposób zaprezentował tak-
że postać o. Pio. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbyło się na mszy świętej o godz. 12.00. 
Relikwiarz niosła rodzina Kaczorów z Brzezin, która go ufundowała. Następnie spoczął on 
na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Wśród kwiatów, które stanowiły dekorację, nie mogło 
zabraknąć fiołków w wyjątkowy sposób związanych ze św. o. Pio. Oprawę muzyczną mszy 
świętej przygotowała schola i chór parafialny.  
▪ W poniedziałkowy wieczór 21 września odbyła się kolejna „Herbata z aureolą”. Patronką 
spotkania była bł. Bronisława, a tematem przewodnim krzyż. Młodzi tym razem wyjątkowo 
spotkali się wokół ogniska. Oprócz rozmów i herbaty był także poczęstunek w formie kiełba-
ski z ogniska. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miło-
sierdzia poprowadzonej przez ks. proboszcza Józefa Knapa. 
▪ Dziś z naszej parafii wyjechała pielgrzymka autokarowa do Krakowa na beatyfikację Matki 
Klary Szczęsnej, współzałożycielki Sióstr Sercanek.  
▪ Zachęcamy do wyjazdu na czuwanie nocne do Częstochowy z 4 na 5 października. Zapisy 
w zakrystii. 
▪ W czwartek 1 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W niedzielę 11 października o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się wprowadzenie re-
likwii św. Teresy od Jezusa. W tym roku przypada 500-tna rocznica jej urodzin. W piątek  
2 października rozpoczynamy nowennę do św. Teresy przed tą uroczystością. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ Od października następuje zmiana godzin mszy świętych popołudniowych. 
▪ Miesiąc październik jest szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Zapraszamy na 
nabożeństwa do kościoła codzienne po mszy św. o godz. 16.00.  
▪ W przyszłą niedzielę odbędzie się poświęcenie wozu strażackiego w Kowali o godz. 13.30 
▪ „Telefon dla przyjaciela” – to nazwa akcji, którą w szkołach i parafiach diecezji kieleckiej 
rozpoczyna Caritas kielecka, polegającej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych. Uzy-
skane w ten sposób środki pieniężne zostaną przeznaczone na zakup samochodu medycz-
nego dla Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty. Pojemnik na telefony znajduje się rów-
nież w naszym kościele. 
▪ Biskup Kielecki Jan Piotrowski serdecznie zaprasza do Bazyliki Katedralnej w Kielcach na 
VII Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca, która odbędzie się w sobotę, 3 paź-
dziernika 2015 r. 
Extra… 
× 27.09 - Dzień Podziemnego Pań-
stwa Polskiego 
× 30.09 - Dzień Chłopaka 
× 01.09 - Światowy Dzień Uśmiechu 

Intencja różańcowa na kwiecień 
ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, 
nowoczesna forma niewolnictwa.  
ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na 
kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły 
Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. 

Tu es Petrus... 
131. Leon VIII (6/4?.XII.963-1.III.965) Był człowiekiem świeckim kiedy wybrany objął urząd 
papieża po detronizacji Jana XIII. Zdetronizowany Jan zainicjował jednak rozruchy przeciw-
ko Leonowi, który schronił się u cesarza. Jan zaś zwołał w 964 synod, który uznał jego de-
tronizację za nieważną. Po śmierci Jana, który zmarł wkrótce po tych wydarzeniach, wybra-
no w Rzymie papieża Benedykta V w 964. Ten jednak został przez cesarza zdetronizowany 
i wygnany. Odtąd pełnił ten urząd Leon. 

 

 

Boży człowiek… - św. Roman Hymnograf (1 października) 
Roman Hymnograf zajmuje czołowe miejsce w poezji i liturgii 
Kościoła wschodniego obok św. Efrema (+ 373), św. Grzego-
rza z Nazjanzu (+ 390), św. Andrzeja z Krety (+ 740) oraz św. 
Jana Damasceńskiego (+ 750). Jest uważany za jednego  
z największych poetów Kościoła greckiego. Niestety, wiado-
mości o nim historia przekazała nam nader skąpe. Jego kry-
tyczny żywot opracowali bollandyści w Acta Sanctorum. Ro-
man urodził się w Emessie (dzisiejsze Homs), w Syrii. Zdaje 
się, że był poganinem, a chrzest przyjął w wieku młodzień-
czym. Poświęcił się na służbę Bożą i jako diakon pozostał  
w Bejrucie przy katedrze Zmartwychwstania Pańskiego. Za 
panowania cesarza Anastazego I (491-518) przeniósł się do 
Konstantynopola i osiadł przy kościele Najświętszej Maryi Pan-

Panny. Tu rozwinął w pełni swój talent poetycki. Roman napisał ponad 1000 "kontakionów", 
czyli hymnów religijnych, liturgicznych, na różne święta. Zachowało się z nich do naszych 
czasów zaledwie 85, z których jeszcze tylko 60 uznano za bezspornie autorstwa św. Roma-
na. Dlatego to przyznano mu zaszczytny przydomek "Melodos", czyli Hymnograf. Współ-
czesna krytyka przypisuje mu najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej 
napisany ku czci Najświętszej Maryi, zwany Akatystem. Święty pisał również wierszowane 
kazania. Roman pożegnał ziemię dla nieba ok. roku 560 za panowania cesarza Justyniana I 
(527-565). Pochowany został w kościele, przy którym jako diakon przez wiele lat służył Bo-
gu. W synaksariach greckich jest wspominany 1 października. Modlitwa. Panie przez wsta-
wiennictwo św. Romana prosimy Ci, byśmy mogli rozwijać swoje talenty dla Twojej chwały. 
Zamyśl się… 
„Nie płacz w liście nie pisz, że los ciebie 
kopnął - nie ma sytuacji na ziemi bez 
wyjścia kiedy Bóg drzwi zamyka – to 
otwiera okno…”       /ks. Jan Twardowski/ 

Uśmiech… 
Poszli studenci na egzamin. Profesor: - Mam 
dwa pytania: Jak ja się nazywam i z czego jest 
ten egzamin? A studenci spojrzeli po sobie: - No 
tak! A mówili, że z niego jest taki luzak!!! 

Coś dla ducha… 
„O świętym i jego cieniu” 

Żył sobie kiedyś mąż tak bogobojny, że nawet aniołowie chylili przed nim czoła. Mimo tej 
wielkiej świętości był jednak zwyczajnym człowiekiem: wykonywał zwyczajne codzienne 
prace i dobroć, jaka promieniowała z niego, była czymś naturalnym, jak zapach rozsiewany 
przez kwiaty. Wszyscy wiedzieli o jego świętości, tylko on sam nie miał pojęcia, że jest świę-
ty. Pewnego dnia przybył do niego anioł niebieski i rzekł: - Bóg posyła mnie tutaj, abyś wy-
raził jakieś życzenie, które Bóg spełni w nagrodę za twe życie. Ale człowiek nie okazał więk-
szego zainteresowania tą propozycją. Więc anioł chciał mu pomóc w wyborze i wywiązał się 
następujący dialog: - Może chcesz mieć dar uzdrawiania chorych? – Nie, wolę, aby Bóg 
sam to robił. – Może chcesz mieć dar nawracania grzeszników? – Nie, nie wypada mi doty-
kać serc ludzkich: to sprawa aniołów. – A może chcesz być takim przykładem cnót, że lu-
dzie będą zmuszeni iść twoimi śladami?  - Nie, bo w ten sposób ściągałbym na siebie uwa-
gę publiczności. – Więc jakie masz wreszcie życzenie? – niecierpliwił się anioł. – Chcę po-
siadać Łaskę Bożą; posiadając ją, mam wszystko, czego sobie życzę. Anioł jednak nalegał, 
aby życzenie było konkretne, bo inaczej będzie narzucone z góry. – Dobrze, to proszę, aby 
przeze mnie działo się dobro, ale ja nie chcę tego w ogóle widzieć. Tak więc postanowiło 
Niebo, aby cień świętego miał moc cudotwórczą. I wszystko, co znalazło się w tym cieniu 
(pod warunkiem, że było to poza plecami świętego) doznawało cudownego przemienienia: 
chorzy powracali do zdrowia, ziemia stawała się bardziej urodzajna, na pustyniach wytry-
skiwały źródła, grzesznicy wracali do Boga, a twarze smutnych rozjaśniały się uśmiechem.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


