
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 03.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Marię, Władysława Frankowiczów, Marię, Jana ,Stefana Domagałów i zm. 
dziadków z int. rodziny 
         2) + Barbarę Adamczyk zam. Helena Adamczyk  
1700 1) + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę zam. rodzina  
        2) w pewnej intencji 
Wtorek 04.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę ,Romana Dziatkowskich, Kazimierę, Bronisława Purgałów, Mariannę, 
Franciszka Kasprzykowskich   
2) + Franciszka Kołka 
1700 1) + Zdzisława, Genowefę, Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek 
     2) + Józefa, Józefę, Antoniego Węgrzynów, Walerię, Jana Robaków 
Środa 05.10 Dzień Powszedni  Relikwie św. Faustyny 
1600 1) + Wincentynę i Władysława Ślusarczyków, Józefa Wawrzyckiego  
        2) o zdrowie dla wnuków zam. dziadkowie 
1700 1) + Stefana Gubałę (7 r. śm.) z int. żony  
        2) + Agnieszkę Ślizankiewicz (1 r. śm.), Stefana, Annę i Teresę Litwinów   
Czwartek 06.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę Kubicką (19 r. śm.) Genowefę, Tadeusza, Kazimierza, Ryszarda Janu-
szek zam. Kubiccy 
       2) + Bronisławę Sobczyk zam. syn z żoną   
1700 1) + Jerzego Grudnia (19 r. śm) zam. żona z dziećmi i wnukami 
        2) + Bogdana Słowińskiego zam. koleżanki   
Piątek 07.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Józefa, Adama Młynarczyka i zm. z rodz. Słowików  
        2) + Helenę  i Stanisława Daleszaków (1 r. śm) 
1800 w pewnej intencji 
Sobota 08.10 Dzień Powszedni  
700 + Stefanię Zychowicz (4 r. śm.)  
1600 1) + Franciszka Kutę (r. śm.) z int. żony  
         2) W 10 r. ślubu Magdaleny i Jarosława o zdrowie i bł. Boże oraz o potrzebne łaski 
dla dzieci Amelii i Adriana  
1700 1) + Zofię Woźniczko z int. rodziny   
        2) w intencji uczestników pielgrzymi pieszej do Piotrkowic 
Niedziela  09.10 X Niedziela Zwykła Relikwie bł. Wincentego Kadłubka 
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Tadeusza Kowalskiego  
1200 Chrzty: Wojciech Janusz Zbroszczyk, Filip Piotr Matys 
1600 + Mariannę, Zygfryda Kruków i zm. z rodz. Kruków, Gajdów, Lachów i Józefa Gajdę 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ha 1, 2-3; 2, 2-4 
              2 Tm 1, 6-8. 13-14  
Ewangelia: Łk 17, 5-10 
Apostołowie prosili Pana: 
«Przymnóż nam wiary». 
Pan rzekł: «Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej mor-
wie: „Wyrwij się z korze-
niem i przesadź się w mo-
rze”, a byłaby wam po-
słuszna. Kto z was, mając 
sługę, który orze lub pasie, 
powie mu, gdy on wróci  
z pola: Pójdź i siądź do sto-
łu? Czy nie powie mu ra-
czej: Przygotuj mi wiecze-
rzę, przepasz się i usługuj 
mi, aż zjem i napiję się,  
a potem ty będziesz jadł  
i pił? Czy dziękuje słudze 
za to, że wykonał to, co mu 

polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużytecz-
ni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać». 
Kazanie espresso… 
„Jeden z oficjalnych tytułów używanych przez papieża brzmi: >>Servus Servourum Dei<< - 
Sługa Sług Bożych; znajduje się też on na pierwszej stronie Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. 
Jezus uczy, że powinniśmy sobie wzajemnie służyć i traktować to jako obowiązek; 
ewangelizując, jesteśmy jedynie „sługami nieużytecznymi”, wykonującymi swoje powołanie. 
Ladislaus Boros przypomina, że w Nowym Testamencie Bóg ukazuje się również jako 
>>Służący<<, dlatego też służba jest dla człowieka jedną z ważniejszych form 
doświadczenia Boga.” /ks. E. Burzyk/ 
 

Królowo Różańca Świętego 
zanoś nasze modlitwy do swego Syna  

 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś świętujemy 15 rocznicę działalności Scholi Parafialnej im. św. Stanisława Kostki. Hi-
storię można by zacząć tak: W sobotę 6 października 2001 roku trójka przyjaciół z Brzezin 
zorganizowała pierwsze spotkanie scholii parafialnej. Początki nie były łatwe… Ale prawda 
jest trochę inna. Bóg sam układa najlepsze scenariusze. Wszystko, co się wydarzyło jest 
Jego darem. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że widać w tym wszystkim 
Jego palec. Te 15 lat minęły tak szybko. Wszystko się zmieniało: skład scholii, repertuar, 
księża, miejsca spotkań, podejmowane inicjatywy… Jedno, na szczęście było stałe. Każdy 
śpiew zaczynamy i każde spotkanie kończymy modlitwą. To ona wiele razy nam pomogła 
rozwiązać różne problemy. Dziś pragniemy podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do scholii. Na pewno wspomnienia pozostają w każdym z nas, a dusza ciągle 
śpiewa. My wciąż staramy się chwalić Pana jak potrafimy najlepiej. Nie zawsze śpiew wy-
chodzi tak jakbyśmy chcieli, nieraz brakuje osób, albo nie ma sił i czasu, ale Bóg swoje dzie-
ło utrzymuje nadal. Co będzie dalej, czas pokaże. Jak mawiał nasz patron: „Początkiem, 
środkiem i końcem rządź łaskawie Chryste!”                                                                     /KP/ 
▪ 1 października rozpoczął się Tydzień modlitw w intencji uchodźców – tych, którzy zginęli  
w drodze do Europy, wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei oraz tych, któ-
rzy już znaleźli wśród nas schronienie. W Kielcach 4 października 2016 r. o godz. 19.00 
ekumenicznej liturgii w Kościele Akademickim św. Jana Pawła II przewodniczył będzie ks. 
kan. Dariusz Gącik, Wikariusz Generalny. Zachęcamy do modlitwy. 
▪ 4 września pracę w naszej parafii zakończył organista pan Dawid Sobierajski. Dziękujemy 
mu za oprawę muzyczną eucharystii i nabożeństw. Od dziś stanowisko organisty w Brzezi-
nach obejmuje pan Łukasz Olczak. Życzymy mu błogosławieństwa Bożego oraz opieki pa-
tronki św. Cecylii. 
▪ Wczoraj zaczęliśmy miesiąc październik szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. 
Zapraszamy na nabożeństwa codziennie po mszy św. o godz. 16.00. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi. 
▪ W środę 5 października przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, a w niedzielę  
9 października bł. Wincentego Kadłubka. Zachęcamy do uczestnictwa w mszach świętych  
z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ Za tydzień obchodzić będziemy Dzień Papieski. Z tej okazji tradycyjnie odbędzie się zbiór-
ka pieniędzy do puszki na stypendia dla biednej młodzieży. 
Extra… 
× 02.10 - Światowy 
Dzień Zwierząt Hodow-
lanych 
× 07.10 - Światowy 
Dzień Uśmiechu 

Tajemnice różańcowe na wrzesień 
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę 
społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramen-
tów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świa-
domi swojej misji ewangelizacyjnej. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Dlaczego papieże zmieniają imiona? Krąży opinia, że jest to na pamiątkę tego, że Jezus 
zmienił imie Szymonowi na Kefas czyli Piotr który został skałą która posłuży za oparcie dla 
rodzącego się Kościoła.  Prawda jest taka, że początki tej decyzji są banalne. Pierwszy 
zmiany dokonał Jan II w 533 r. który przed wyborem nazywał się Merkury ale stwierdził, że 
biskupowi Rzymu nie przystoi kojarzyć się z pogańskim bóstwem. Imię zmienił też Jan XIV 
dotychczasowy Piotr, ten uznał, że obejmując urząd nie jest godzien zwać się tak jak pierw-
szy spośród równych Apostołów. Dbanie o wizerunek czyli  tzw. PR jest znane już od wie-
ków i tak nawet papieże zmieniali imiona bo pierwotne okazywało się zbyt trudne do wymó-
wienia w całym chrześcijańskim świecie. Z czasem te wyjątki stały się regułą i każdy nowo 
wybrany papież zmienia imię. Ostatni który tego nie zrobił to Marceli II. Wybrany w 1555 r. 
Natomiast w 1978 r. Jan Paweł I (Albino Luciani) był pierwszym papieżem który wybrał dwa 
imiona. 

 

 

Boży człowiek… - bł. Jakub Alojzy de San Vitores (6 października) 
Jakub (Dydak) Alojzy de San Vitores urodził się 12 li-
stopada 1627 roku w Burgos w Hiszpanii. Mając 13 
lat wstąpił do nowicjatu u jezuitów. W 1651 roku wy-
święcono go na kapłana. Odznaczał się gorliwością  
w życiu duchownym i wielkimi zdolnościami. Uważał, 
że jego powołaniem jest służba wśród nieznających 
Chrystusa, co zostało potwierdzone wysłaniem go na 
misję decyzją ówczesnego generała zakonu Goswina 
Nickela. W 1660 roku pożegnał ojczyznę i udał się do 
Meksyku. W 1662 r. dostał się na Filipiny, gdzie pełnił 
obowiązki magistra nowicjatu, prefekta studiów i pro-
fesora teologii, a równocześnie pracował apostolsko 
wśród tubylców. W 1666 roku jego misja na Filipinach 
dobiegła końca. Następnym przystankiem na jego 
drodze była wyspa Guam na Marianach. 2 kwietnia 
1672 roku wódz Guam, Mata'pang, który był apostatą, 
kazał zamordować o. San Vitoresa za ochrzczenie 
swojej córki podczas jego nieobecności (choć praw-
dopodobnie za zgodą matki dziecka, które było umie-

rające). Dokładne motywacje tej decyzji nie są jednak znane. Ponoć chiński czarownik roz-
puścił pogłoskę, że woda święcona powoduje śmierć niemowląt, ponieważ przenosi euro-
pejskie choroby. Egzekucja zakonnika spowodowała odwet władz hiszpańskich i zaostrzyła 
trwającą wówczas wojnę pomiędzy Hiszpanią a Chamorro (ludnością rdzenną wyspy Gu-
am). Ojcu San Vitoresowi towarzyszył w feralnej misji młody katechista Piotr Calungsod 
(kanonizowany w 2012 r.), który miał możliwość ucieczki, jednak nie zostawił kapłana sa-
mego. Został zamordowany jednocześnie z o. San Vitoresem, który w ostatnich chwilach 
udzielił mu rozgrzeszenia. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Jakuba daj nam siłę, 
by za wszelką cenę trwać przy Tobie. Amen. 
Tu es Petrus... 
184. Bł. Grzegorz X (1.IX.1271-10.I.1276) Teobalda Viscontiego, archidiakon Leodium, 
1210-1276, w czasie wyboru znajdował się, Ziemi Świętej. Zwołał Sobór Powszechny, który 
miał obradował Lyonie w r. 1274. Przedmiotem obrad były: reforma Kościoła, unia ze 
Wschodem i pomoc dla Ziemi Świętej. Na soborze zawarto unię, która zakończyła istniejącą 
od 1054 r. schizmę, lecz była to unia nietrwała. Grzegorza w roku 1713 beatyfikował Kle-
mens XI. Wspomnienie liturgiczne, 10 stycznia. 
Zamyśl się… 
„W życiu za wszystko się płaci, 
za dobro i za zło. Za wszystko.”   
                                 /Św. o. Pio/ 

Uśmiech… 
- Znowu przychodzisz do domu o trzeciej nad ranem - 
wrzeszczy żona na męża... 
- Bo prowadzę regularny tryb życia! - odpowiada mąż. 

Coś dla ducha… 
„Małżeński zakon”  

Znany kaznodzieja, który oparł swe ręce o niejedną ambonę, lubił porównywać życie mał-
żeńskie do życia w zakonie. Na początku młodzi, zakochani w sobie małżonkowie żyją 
zgodnie z regułą zakonu benedyktynów: pobożnie i pracowicie, radośnie i przyjaźnie. Zda-
rza się, że niektóre pary z upływem czasu zaczynają żyć według reguły zakonu dominika-
nów, czyli kaznodziejskiego, prawią sobie kazania i morały - niekiedy po kilkakroć w ciągu 
dnia. Zdarza się reguła karmelitów: dużo w domu postów i umartwień. Niekiedy trafi się za-
kon biczowników: nie żałują sobie małżonkowie solidnych cięgów. W tym przypadku nieda-
leki krok od reguły kartuzów: każde milczy i całymi dniami słowa do drugiego nie powie. W 
końcu pozostaje reguła pustelników: każde idzie w swoją stronę. /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


