
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 09.10 Bł. Wincentego Kadłubka (wsp. obowiązkowe) -  RELIKWIE 
1600 1) + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzyszto-
fa Dudzik i zm. z rodz. Zawadzkich.  
       2) + Władysława Lużyńskiego zam. Stanisława z rodziną                        
1700 1) + Zofię Woźniczko  
        2) + Aurela Zegadło zam. rodzina Kowalskich  
Wtorek 10.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Mariannę, Józefa Lużyńskich    
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. przyjaznej osoby  
1700 + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Andrzeja Mariannę, 
Tadeusza, Andrzeja, Teresę, Pawła Wiejasów zam. rodzina   
Środa 11.10 Św. Jana XXIII, papieża (wsp. dowolne)   
1600 + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów 
1800 1) + Stanisława (1 r. śm), Władysława, Anielę i Władysława Krążka; 2) + Zdzisława 
Metrykę (15 r. śm.);  3) + Stanisława, Genowefę, Leona, Kazimierza, Tadeusza, Anielę, 
Franciszka Baranów;  4) + Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich, Mariana i zm. z ro-
dziny Szewczyków;  5) + Władysława, Katarzynę, Józefa, Stefana, Kruków, Franciszka, 
Zdzisława, Stanisława Kutów z int. Henryka Kuty z rodziną;  6) + Tadeusza Kowalskiego; 
7) W int. pielgrzymów i ks. pracujących w naszej parafii zam. pielgrzymi z Częstochowy o 
Boże bł. i potrzebne łaski; 8) W 8 r. ślubu Jadwigi i Krystiana o Boże bł. na dalsze lata;   
Czwartek 12.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stefana (8 r. śm.), Janinę, Józefa Gubałów i Edwarda Śmietanę  
        2) + Andrzeja Krzysztofka z int. brata Jana z rodziną  
1700  + zm. z rodz. Zawadzkich, Góreckich, Chołujów i Sebastiana Tetelewskiego   
Piątek 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego (wsp. obowiązkowe) - RELIKWIE 
1600 + Stanisława i Jana Pobochę   
1700 W 18 r ur. Pauliny Sołtys o Boże bł. i potrzebne łaski zam. rodzice i brat  
2000  1) Msza dziękczynna w r. ur. ojca Jakuba    
         2) + ks. Jana Pragnącego zam. p. Kościelny 
         3) w int. rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin (nr 342-330)  
Sobota 14.10 Dzień Powszedni  
1500 ślub Paulina Ksel i Mateusz Jędrychowski  
1600 1) + Genowefę Pietszczyk i zm. z rodz. Pietszczyków i Tkaczów   
         2) Msza Św. jubileuszowa w 90 lecie KGW i 35-lecie zespołu Brzezinianki oraz za 
zmarłe członkinie  
1700 + Janinę i Stanisława Malickich (r. śm) 
Niedziela 15.10 XXVIII Niedziela Zwykła  RELIKWIE ŚW. TERESY Z AVILA 
800 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefana, Mariana No-
waków, Henryka Ślusarczyka zam. rodzina  
1000 + Jana (r. śm.), Helenę Sojów, Józefę i Wawrzyńca Stanków  
1200 1) w int. parafian 
         2) W int. Moniki i Krzysztofa Bentkowskich w 1 r. ślubu o Boże bł. i opiekę MB 
zam. rodzice i brat  
1600 + Jana Podsiadło ( r. śm.) Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 5, 1-7 / Flp 4, 6-9 
Ewangelia: Mt 21, 33-43 
«Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. 
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierża-
wę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwy-
cili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 
trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał in-
ne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz 
i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do 
nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy sy-
na, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodź-
cie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzic-
two”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i za-
bili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, 
co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: 

«Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, któ-
rzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czy-
taliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą wę-
gła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Króle-
stwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».». 
Kazanie espresso… 
„Ksiądz Michał Heller pisze, że myślenie wielu ludzi jest poplątane: >>Nawet najbardziej lo-
gicznie myślącym ludziom zdarzają się okresy poplątanego myślenia. A za myśleniem idzie 
życie<<.  
Dzierżawcy, którzy w tak prymitywny sposób zaplanowali przejęcie winnicy, działali chyba  
w stanie zamroczenia. Jak mogli przypuszczać, że ujdzie im zabicie sług czy syna właści-
ciela.  
>>Grzech zawsze jest jak wietnamska podróbka, która w rezultacie kosztuje trzy razy wię-
cej.”                                                                                                                    /ks. E. Burzyk/   

Święci Franciszku i Hiacynto Marto  
módlcie się za nami 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w Kościele w Polsce przeżywamy XVII Dzień Papieski pod hasłem: "Idźmy naprzód  
z nadzieją". Przed kościołem odbywa się zbiórka pieniędzy do puszek na podopiecznych 
fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
▪ Trwa miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcamy do uczestnictwa 
w nabożeństwach po mszy św. popołudniowej oraz do odmawiania różańca w domu. 
▪ Zachęcamy do zamawiania wypominek. 
▪ W środę nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
▪ W poniedziałek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, w piątek – bł. Honorata Koźmiń-
skiego, a w niedzielę św. Teresy od Jezusa – msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ 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. 
▪ W ostatnim czasie dotknęła nas i poruszyła wiadomość o trzęsieniu ziemi w Meksyku,  
w wyniku, którego śmierć poniosły setki istnień ludzkich, a tysiące rodzin straciło dach nad  
głową i dorobek całego swojego życia. W odpowiedzi na Apel Ks. Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę, aby w niedzielę 15 
października br. zorganizować w parafiach Dzień pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Mek-
syku – „Kościół w Polsce dla Meksyku” oraz przeprowadzić zbiórkę do puszek, jako wyraz 
naszej solidarności z narodem meksykańskim. – ks. bp Jan Piotrowski 

W poszukiwaniu… 
Wieki temu u początków świata symbolicznie szóstego dnia tygodnia czyli w nasz Piątek 
Bóg stworzył człowieka. Wtedy Bóg zobaczył, że wszystko co Stworzył było bardzo dobre. 
Po wielu wiekach szóstego dnia tygodnia człowiek przybija Boga do krzyża. Jak niegdyś 
Bóg patrzył na swoje dzieło tak teraz strażnicy Rzymscy patrzyli na przybitego Jezusa peł-
nego krwi i ran. Co wtedy myśleli? O czym wtedy myślał Św. Jan? A czy Jezus wtedy na 
krzyżu poraniony, bezbronny wspominał dzień stworzenia człowieka? Wedle Żydowskiej 
tradycji dzień siódmy to sobota wtedy kiedy podczas stworzenia Bóg odpoczął teraz po mę-
ce golgoty Jego ciało zostało złożone na odpoczynek do grobu. I znowu jak na samym po-
czątku zapanowała cisza odpoczynku. Niedziela pierwszy dzień stworzenia Bóg stwarza 
dzień i noc oddziela światło od ciemności. I drugi raz znowu zaczyna pierwszego dnia tygo-
dnia, w niedziele zmartwychwstania zaczyna się wszystko od nowa. Śmierć straciła swoje 
znaczenie. Jak czuł się Jezus po wyjściu z groty grobu? Czy patrzył na wschód słońca? 
Kiedy pierwsze promienie słońca poczuł na twarzy czy wspomniał swoje słowa sprzed wie-
ków „Niech się stanie światłość”? Czy kiedy my zmartwychwstaniemy i Jezus nas zobaczy 
czy będziemy podobni do wiernego Św. Jana spod krzyża? Czy ujrzy w nas strażnika który 
przybijał jego dłoń do krzyża? A może bliżsi będziemy do niechętnego pomocy Szymona  
z Cyreny? Czy tego dnia usłyszymy wejdź do radości mego domu czy może zejdź mi z oczu 
szatanie?                                                                                                                            /KK/ 

Extra… 
× 10.10 - Światowy Dzień Drzewa 
× 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej  

Znalezione… 
„Papież Franciszek zawsze był głęboko religijnym i bezkompromisowym chrześcijaninem. 
Przed przyjęciem święceń kapłańskich w chwili szczególnego skupienia duchowego, zapisał 
następujące słowa: „Wierze w moją historię, przenikniętą kochającym spojrzeniem Boga 
(…) I mam nadzieję, że będę codziennie przeżywał zdziwienie obecną w mym życiu miło-
ścią i mocą, zdradą i grzechem; one towarzyszą mi stale, aż do ostatecznego spotkania  
z tym cudownym obliczem, które nie wiem, jak wygląda i którego nieustannie unikam, ale 
które chcę poznać i kochać”                                   /fragm. Książki „Franciszek Papież Ludzi”/ 

Boży człowiek… - św. Jan z Bridlington (10 października) 
Jan, zwany także Janem Thwing lub Janem Twenge, urodził się 
w 1319 roku w Thwing (Yorkshire). W wieku 17 lat rozpoczął 
studia w Oxfordzie. Po ich ukończeniu wrócił do rodzinnej miej-
scowości i dość szybko zdecydował się wstąpić do kanoników 
regularnych, do opactwa św. Marii w Bridlington, które leżało  
9 mil od jego rodzinnego miasta. Jan piastował tam różne sta-
nowiska, był m.in. kantorem i piwnicznym. Około roku 1360 zo-
stał wybrany przełożonym klasztoru, z początku nie przyjął jed-
nak tej godności. Pod jego rządami wspólnota cieszyła się roz-
kwitem przez 17 lat. W jego życiu duchowym najważniejsza by-
ła modlitwa. Powszechna opinia głosi, że Jan potrafił czynić cu-
da, takie jak cud przemiany wina w wodę czy uratowanie pięciu 
rybaków przez utonięciem w czasie straszliwego sztormu. Prze-
rażeni rybacy podobno modlili się do "św. Jana", który objawił 
się im i przyprowadził bezpiecznie do brzegu. Po tym zdarzeniu 
rybacy odnaleźli go w klasztorze i podziękowali mu osobiście. 

Innym razem w wiosce w pobliżu klasztoru, w którym przebywał, miał zapalić się budynek. 
Przebywająca na jego dachu kobieta miała odciętą drogę ucieczki. Wtedy pojawił się Jan  
z drabiną i ocalił kobietę. Kiedy po podziękowaniach i wiwatach na jego cześć próbowano 
przenieść drabinę z powrotem, okazało się, że do podniesienia jej potrzeba było trzech 
mężczyzn... Jan zmarł 10 października 1379 roku. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez 
wstawiennictwo św. Jana otwieraj nasze oczy na cuda, które czynisz dla nas codziennie. 

Tu es Petrus... 
234. Urban VIII (6.VIII.1623-29.VII.1644) Maffeo Barherini, ur. 1568, miłośnik sztuki i protek-
tor nauk. W dziedzinie polityki wewnętrznej Kościoła jego długie rządy bogate są w szereg 
doniosłych faktów: poprawa ksiąg liturgicznych; reforma urzędów i kurii kościelnych; reforma 
kalendarza liturgicznego. Z osobą tego papieża wiąże się powstanie bardzo wielu monu-
mentalnych gmachów w Rzymie. Na panowanie Urbana VIII przypada też proces przeciwko 
Galileuszowi. W polityce zewnętrznej zachowywał powściągliwość, w wojnie trzydziestolet-
niej zachował neutralność. W ostatnich latach życia podejmował wielkie starania o przywró-
cenie pokoju w Europie. 

Zamyśl się… 
„Czy Izajasz miał serce z kamienia? 
Czyż nie czuł litości dla ludu, którego 
upadek przepowiedział? W istocie w du-
szy proroka kryją się dwa rodzaje współ-
odczuwania: współczucie dla Boga  
i współczucie dla ludzi".     /A. J. Heschel/ 

Uśmiech 
Papież Franciszek: zadzwonił do karmelitanek  
w mieście Cordoba, by je pozdrowić, ale wszyst-
kie były na modlitwie i nikt nie odebrał telefonu. 
Franciszek zostawił wiadomość na automatycz-
nej sekretarce: „Co też robią te zakonnice, że nie 
mogą odebrać telefonu od papieża?”. 

Coś dla ducha… 
„Pozwól, aby przepłynęła przez ciebie rzeka” 

Jeżeli coś, co musisz wiedzieć o Mojej miłości. Nie jest dana ci dla twojego własnego do-
brego samopoczucia duchowego. Jeżeli nie będziesz jej dzielił z innymi, wyschnie. Moja mi-
łość była pomyślana jako rzeka, przepływająca przez ciebie i wypływająca do świata. Jeżeli 
próbujesz ją stłumić i uczynić z niej swoje osobiste jezioro, wyparuje z twojego życia i bę-
dziesz zaskoczony, dlaczego odeszła. Będziesz mówił: „Przecież modlę się, uwielbiam Bo-
ga i spędzam mój cichy czas z Nim”. A czy kochasz? Czy dzielisz Moją miłość ze światem? 
Czy oddajesz swoje życie dla innych? Jeżeli wyciągniesz ręce do innych, jeżeli kochasz jak 
sługa, poszerzasz brzegi rzeki i pozwalasz Mojej wodzie życia płynąć, tak jak zostało to za-
planowane. Dlatego nie tamuj rzeki. Pozwól jej płynąć.                                 /Andy Cloninger/ 

 


