
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 02.10 Św.  Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Władysława (r. śm.), Anielę Metryków i za dziadków Metryków i Sochów          
        2) + Andrzeja Krzysztofka od uczestników pogrzebu   
1700 1) + Romana, Mariannę Dzitkowskich, Kazimierę i Bronisława Purgałów, Mariannę  
i Franciszka Kasprzykowskich zam. Purgałowa 
        2) + Franciszka Kutę (33 r. śm.) zam. żona   
Wtorek 03.10 Dzień Powszedni   
1600 1) W 60 r. ur. Teresy dziękczynna z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Świętego 
        2) + Andrzeja Krzysztofka z int. kuzynów Stanisława i Pawła z rodzinami   
1700 + Franciszka Kutę, Władysława, Katarzynę, Józefa i Stefana Kruków   
Środa 04.10 Św. Franciszka z Asyżu (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Leszka, Mariana i Helenę Engelów, Władysława, Mariannę, Edwarda, Krystynę, 
Bernarda i Halinę Gruszczyńskich  
        2) + Andrzeja Krzysztofka z int. sąsiadów Osman  
1700 1) + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów i Edwarda Brzozę zam. rodzina  
        2) + Franciszka Kołka zam. żona z dziećmi z rodzinami  
Czwartek 05.10 Św. Faustyny Kowalskiej (wsp. obow.) - RELIKWIE 
1600 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków, Józefa Wawrzyckiego zam. rodzina   
1700  1) + Władysława Dyragę (5 r. śm.) zam. córka Zofia z mężem i rodziną  
         2) + Mariana Leśniaka zam. córka Marlena z rodziną   
Piątek 06.10 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Zygfryda Kruk, zm. z rodz. Kruków, Lachów, Józefa Gajdę, Floriana Li-
twina, Edwarda Wrzostkiewicza, Stanisława, Józefę i Jana Gajdów zam. rodzina   
1700 + Stefana, Marię, Jerzego, Stanisława Łysaków i zm. z rodz. Frankowiczów z int. Ły-
saków  
Sobota 07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Helenę i Stanisława Daleszaków (2 r. śm.)  
1700 + Mariannę Kubicką (20 r. śm.), Genowefę, Tadeusza, Kazimierza, Ryszarda Janu-
szek zam. Kubiccy   
Niedziela  08.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię  
1000 1) W intencji scholii z okazji 16 r. działalności  
        2) W int rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin, nr 358-325 
1200 1) Chrzty: Szymon Wawrzycki, Maja Kornelia Zychowicz 
        2) W 66 r. ślubu Józefa i Marianny Zegadło i w 90 r. ur. Józefa 
1400 + ks. Jana Pragnącego z int. mieszkańców Nidy (msza w kaplicy w Nidzie) 
1600 W 70 r. ur. Danuty dziękczynna z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Świętego  
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 XXVI Niedziela Zwykła 
1 października 2017 r. Nr 45 (462) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 18, 25-28  
                   Flp 2, 1-5 
Ewangelia: Mt 21, 28-32 
«Jezus powiedział do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Co 
myślicie? Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź 
i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten 
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz 
nie poszedł. Zwrócił się do dru-
giego i to samo powiedział. Ten 
odparł: „Nie chcę”. Później jed-
nak opamiętał się i poszedł. 
Który z tych dwóch spełnił wolę 
ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 
Wtedy Jezus rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: 
Celnicy i nierządnice wchodzą 
przed wami do królestwa nie-
bieskiego. Przyszedł bowiem do 
was Jan drogą sprawiedliwości, 
a wy mu nie uwierzyliście. 
Uwierzyli mu zaś celnicy i nie-
rządnice. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie opamięta-
liście się, żeby mu uwierzyć».». 

Kazanie espresso… 
„Krzysztof Kieślowski nie znosił, kiedy dziennikarze czy organizatorzy jakiegoś spotkania 
prosili, by >>coś<< powiedział. Zawsze denerwowała go nierzetelność, amatorszczyzna czy 
bylejakość. 
Trudno podejrzewać, by syn, który obiecał ojcu, że pójdzie pracować do winnicy, a potem 
nie poszedł, chciał go okłamać czy miał złe intencje. Zrobił to pochopnie, w sposób nie-
przemyślany. 
Randy Pausch wyznał, iż rodzice nauczyli go bardzo ważnej zasady: >>Jesteś tylko tak do-
bry, jak twoje słowo<<. Stosując ją, oszczędza czas innych ludzi, którzy nie muszą dwu-
krotnie sprawdzać.”                                                                                            /ks. E. Burzyk/ 
 

Różaniec do granic – 7 października 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Radosława 
Siwca z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na mszach św. błogosł. jej relikwiami. 
▪ Rozpoczęliśmy miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcamy do 
uczestnictwa w nabożeństwach codziennie po mszy św. popołudniowej oraz do odmawiania 
różańca w domu. 
▪ Przypominamy, że od 1 października msze św. popołudniowe w dni powszednie odpra-
wiane są o godz. 16.00. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. 
▪ Z 4 na 5 października nasz dekanat ma czuwanie na Jasnej Górze. Chętnych na wyjazd 
prosimy o zapisy w zakrystii. 
▪ W czwartek wspomnienie św. Faustyny – msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W sobotę 7 października święto Matki Bożej Różańcowej. Zachęcamy do włączenia się 
tego dnia w modlitwę różańcową w intencji Polski i świata od godz. 14.00 do 16.00 –  
(rozaniecdogranic.pl). Tego dnia jest także zjazd Kół Różańcowych w Kielcach 
▪ 7 października odbędzie się pielgrzymka rowerowa z Brzezin do Piekoszowa. Wyjazd 
spod kościoła o godz. 8.00. Prosimy o zapisanie się w zakrystii. 
▪ W niedzielę 8 października 2017 roku w Kościele w Polsce przeżywamy XVII Dzień Papie-
ski pod hasłem: "Idźmy naprzód z nadzieją". Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek na podopiecznych fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
▪ W przyszłą niedzielę w kaplicy w Nidzie zostanie odprawiona msza święta w int. śp. ks. 
Jana Pragnącego. 
▪ 8 października będzie możliwość oddania i wypożyczenia książek z Dzieła Bibliotecznego. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w uroczystym wprowadzeniu relikwii św. Hiacynty i Francisz-
ka Marto, które odbędzie się w piątek 13 października 2017 roku o godz. 20.00 na Nabo-
żeństwie Fatimskim. Niech młodzi święci uczą nas miłości do Matki Bożej. Zachęcamy do 
włączenia się w nowennę od środy 4 października 2017 r. 
▪ 24 września 2017 roku odbyła się w kościele brzezińskim I Wieczornica im. ks. Jana Pra-
gnącego. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w intencji śp. proboszcza z okazji jego 70-
tych urodzin. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na ufundowanie tablicy pamiąt-
kowej zmarłego proboszcza. Po mszy świętej parafianie zorganizowali część artystyczną 
składającą się z dwóch części: Hiob i Jan. W pierwszej z nich odbyła się inscenizacja jednej 
z ulubionych przez ks. Pragnącego ksiąg Pisma Świętego. Losy Hioba przeplatane były ob-
razami współczesności, śpiewem, tańcem i recytacją. Następnie odtworzony głos ks. Jana 
Pragnącego rozpoczął kolejną część spotkania. Usłyszane słowa "Dałeś mi Panie kęs ist-
nienia..." rozpoczynały mowę pożegnalną ks. proboszcza w ostatnią niedzielę posługi  
w Brzezinach w dniu 6 października 2013 roku. Część zatytułowana "Jan" pełna była 
wspomnień. Zebrani obejrzeli pokaz fotografii z życia ks. Jana: z domu rodzinnego, semina-
rium, wojska oraz życia kapłańskiego. Wypowiedzi przeplatane były ulubionymi pieśniami 
ks. Jana. Spotkanie zakończył ks. proboszcz Józef Knap, który podziękował za żywą pa-
mięć o swoim poprzedniku. Następnie organizatorzy i goście (m.in. siostry księdza Jana) 
udali się na mały poczęstunek do świetlicy wiejskiej. Organizatorami spotkania były Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Schola Parafial-
na, Parafialny Zespół Caritas, Pismo Parafialne SANCTUS. W wieczornicę zaangażowali 
się także Adam Meks, Tomasz Kiniorski, s. Klara Machulska, Paulina Pietryka, Maria Ka-
sperek, Zosia Mazur, Wojciech Kołodziej, dzieci ze Szkoły Tańca „Dance Design” i wielu in-
nych. 

Nowenna do św. Hiacynty i Franciszka 
Boże, Ty zawstydzasz mędrców tego świata, a maluczkim i pokornym objawiasz swoje ta-
jemnice. Wielbimy Cię w dziele, jakiego dokonała najpokorniejsza Twoja służebnica Maryja, 
doprowadzając w krótkim czasie Hiacyntę i Franciszka do pełni świętości. Daj nam w szkole 
Fatimskiej Pani, za wstawiennictwem dwojga Świętych, dojść do nagrody obiecanej w niebie 
apostołom wszystkich czasów. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. 

Boży człowiek… - bł. Jakub Alojzy de San Vitores (6 października) 
 Jakub (Dydak) Alojzy de San Vitores urodził się 12 listopada 
1627 roku w Burgos w Hiszpanii. W 1651 roku wyświęcono go 
na kapłana. Odznaczał się gorliwością w życiu duchownym  
i wielkimi zdolnościami. 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 profesora 
teologii, a równocześnie pracował apostolsko wśród tubylców. 
W 1666 roku jego misja na Filipinach dobiegła końca. Na-
stępnym przystankiem na jego drodze była wyspa Guam na 
Marianach. Ojciec San Vitores wykorzystał swoje wpływy na 
dworze królewskim, aby przekonać króla Filipa IV i królową 
Marię Annę Austriacką do ustanowienia tam misji - w ten spo-
sób stał się ojcem Kościoła na wyspie. 2 kwietnia 1672 roku 
wódz Guam, Mata'pang, który był apostatą, kazał zamordo-
wać o. San Vitoresa za ochrzczenie swojej córki podczas jego 

nieobecności (choć prawdopodobnie za zgodą matki dziecka, które było umierające). Egze-
kucja zakonnika spowodowała odwet władz hiszpańskich i zaostrzyła trwającą wówczas 
wojnę pomiędzy Hiszpanią a Chamorro. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. 
Jakuba prosimy o wytrwałość w głoszeniu Dobrej Nowiny całemu światu. Amen. 

Intencja różańcowa na październik 
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bez-
robotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. 

Tu es Petrus... 
233. Grzegorz XV (9.II.1621-8.VII.1623) Alessandro Ludovisi, ur. w 1554 w Bolonii, od 1612 
arcybiskup, od 1616 kardynał. Na papieża wybrany w podeszłym wieku, przeniósł wiekszą 
część swych prerogatyw na bratanka Ludovico Ludovisiego, który mając zaledwie 25 lat zo-
stał wyniesiony do godności kardynalskiej. I choć pontyfikat Grzegorza trwał tylko dwa lata, 
to jednak pozostawił wyraźne ślady w Kościele: np. utworzył tzw. Kongregację Rozkrzewia-
nia Wiary, która koordynował przez trzy stulecia pracę misyjną i kontrreformacyjną. Szcze-
gólnie popierał jezuitów. W 1622 kanonizował zarówno ich założyciela Ignacego Loyolę, 
Franciszka Ksawerego, Teresę z Awili i Filipa Nereusza. 

Zamyśl się… 
„Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wie-
le. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, ro-
sną i umierają. Są więzienia systemów i ustro-
jów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale 
sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają głęboko 
prawdziwej wolności".  
                                   /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/  

Uśmiech 
Franciszek: rozmowa telefoniczna, którą 
odbył jako nowo wybrany papież: „Dzień 
dobry. Mówi papież Franciszek. Chciał-
bym rozmawiać z Ojcem Generałem” – 
powiedział do jezuity z recepcji. A młody 
zakonnik odpowiedział: „Tak, a ja jestem 
Napoleonem!”. 

Coś dla ducha… 
„Nie martw się o wynik” 

„Przypuśćmy, że najbardziej znany na świecie mistrz cukiernictwa zdradził ci swój sekretny 
przepis na ulubione ciasto twojej żony, więc mogłeś je upiec na jej urodziny. Mistrz zakupił 
wszystkie składniki, odmierzył je i wyjaśnił przepis. Jeżeli zrobisz wszystko, co możesz, aby 
pójść za Moją wolą, możesz być spokojny o wyniki. Dałem ci Moje pouczające słowo. Poło-
żyłem przed tobą plan zbawienia i obfitego życia. Nie musisz siedzieć i przejmować się, jak 
będzie wyglądało twoje życie po wyjęciu z pieca. Będzie to kulinarne arcydzieło.”  
                                                                                                                        /Andy Cloninger/ 

 


