
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.10 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa - RELIKWIE 
1600  1) + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów  
         2) + Czesława Wiejasa z int. bratowej Danuty z rodziną   
1700  1) + Stefana Gubałę ( 9r. śm.) Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę  
         2) + Mariannę Pękalską z int. chrześnika 
Wtorek  16.10  Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej - RELIKWIE 
1600 + Mariannę, Zygfryda Kruków 
1700 + Katarzynę (r. śm.), Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek, Janinę i 
Małgorzatę, Kazimierza Budzików z int. rodziny  
Środa  17.10  Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego 
1600 1) + Franciszkę, Antoniego, Józefa, Andrzeja, Janinę, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza 
Wiejasa  
        2) + Zdzisława Stachurę z int. Baranów z Nidy   
1700 1) W 20 r. ślubu Anny i Roberta oraz z okazji ur. Roberta o Boże bł. dla Jubilatów i 
ich dzieci z int. mamy  
        2) + Władysława Bentkowskiego z int. rodziny Borków z Jaworni  
Czwartek 18.10 Święto św. Łukasza, ewangelisty  
1600 + Mariana Piotrowskiego i zm. z rodziny Piotrowskich, Wieczorków i Woźniaków  
1700 + Edwarda Brzozę i Helenę, Jana Grzywnów  
Piątek 19.10  Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
1600 1) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra, Mariana i 
zm. z rodziny Rejmentów, Józefa, Elżbietę, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stani-
sława  
         2) + Czesława Wiejasa z int. chrześnicy Iwony z rodziną  
1700  1) + Jana, Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów  
         2) + Czesława Pobochę z int. syna i córki oraz wnucząt 
Sobota 20.10 Wspomnienie św. Jana Kantego 
1600 + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny  
1700  + Władysława, Mariannę, Józefa Lużyńskich  
Niedziela  21.10 Dwudziesta Dziewiąta Niedziela – RELIKWIE BŁ. JAKUBA 
800  + Tadeusza Kowalskiego 
1000  Msza Święta za Parafię 
2) za Rodziny z Nidy przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego 
1200  1) + Adama Frankowicza z int. rodziców  
        2) w int. pielgrzymów do Włoszczowy z Kół Żywego Różańca 
1600  + Jana (r. śm), Helenę Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek  
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 XXVIII Niedziela Zwykła 
14 października r. Nr 46 (516) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 7, 7-11  / Hbr 4, 12-13 
Ewangelia: Mk 10, 17-27 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł 
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu na-
zywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie ze-
znawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę». On Mu odpowiedział: 
«Nauczycielu, wszystkiego tego prze-
strzegałem od mojej młodości». Wtedy 
Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł 
mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł 

do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Boże-
go». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być 
zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; 
bo u Boga wszystko jest możliwe». 

Kazanie espresso… 
„Mądrość człowieka poznaje się po pytaniach, jakie stawia. One bowiem świadczą o tym, 
czego poszukuje. Nie należy się dziwić, że Jezus spojrzał z miłością na człowieka, który 
postawił tak ważne dla niego pytanie. To jeden z najmądrzejszych ludzi występujących na 
kartach Ewangelii. Otrzymał odpowiedź i zamiast się uradować, odszedł smutny. Był już 
bowiem zbyt „mądry” i czekał na pochwałę, a nie na zadanie. Mądrości człowiek uczy się do 
śmierci.”                                                                                                            /ks. E. Staniek/ 
 

40 lat od wyboru Jana Pawła II 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Czesława Po-
bochę z par. Chęciny i Mariannę Pękalską z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 

Extra… 
× 16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II 
 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe po mszy o godz. 16.00 
▪ W tym tygodniu zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami: św. Teresy od Je-
zusa (15.10), św. Jadwigi Śląskiej (16.10), bł. Jerzego Popiełuszki (19.10) i bł. Jakuba 
Strzemię (21.10). 
▪ W ubiegłą sobotę 6 października 15 osób udało się na 2. Pielgrzymkę Rowerową z Brze-
zin. Tym razem parafianie odwiedzili Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy oraz uczest-
niczyli we mszy św. w zabytkowym kościele w Tokarni.  
▪ 19 października rozpoczynamy nowennę do św. Urszuli Ledóchowskiej przed uroczystym 
wprowadzeniem jej relikwii, które odbędzie się w niedzielę 28 października. 
▪ Rozpoczęto prace przy nowym parkingu dla samochodów wzdłuż drogi na cmentarz. 
▪ Parafialny Zespół Caritas informuje, że rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte 
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium do-
chodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Osoby spełniające kryteria do-
chodowe muszą zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowanie 
należy dostarczyć do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
▪ W piątek wyjątkowo Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00 
▪ W sobotę zapraszamy na sprzątanie cmentarza od godz. 8.00 

Nowenna do św. Urszuli 
O Jezu, Sercu Twemu polecamU (tu wymienia się intencję) Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce 
Twe wskaże. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się 
zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie. O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w To-
bie,  gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się 
wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.  Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyj-
mij, o Boże, modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej na-
śladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego, i udziel nam łask, o które z ufnością 
prosimy. Amen. Święta Urszulo, módl się za nami! 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ W jednym z kościołów w Rzymie są zgromadzone dowody po objawieniach 
dusz czyśćcowych. Świadkowie mówili, że wizerunki tych osób płonęły ogniem, same 
dusze wspominały, że ogień sprawia wielki ból. Z tą rzeczywistością zetknąłem się 
przez przypadek, stąd moje pytanie jak myślisz czy w Kościele temat czyśćca jest 
pomijany? A może po prostu mamy tyle ciekawych rzeczy w Kościele, że nie na 
wszystkie wystarcza czasu by je głosić?  
- /DZ/ Przyznam szczerze, że na temat Czyśćca nie słyszę bardzo często w Kościele. Nie 
sądzę jednak, że jest to temat pomijany. Rzeczywistość Piekła, Czyśćca i Nieba są bardzo 
trudne do pojęcia. Jednak nie wolno nam zapominać, że istnieją wszystkie trzy. Nieraz  
słyszę: żebym chociaż dostał się do Czyśćca. Sądzę, że ludzie nie są świadomi, co mówią. 
Oczywiście w perspektywie trafienia do Piekła, skąd wyjścia nie ma, lepszy jest Czyściec, 
bo stamtąd droga prowadzi do Nieba. Mistyczne wizje Czyśćca mieli różni święci, św. 
Katarzyna z Genui, św. Małgorzata Alacoque, św. Gertruda, św. Faustyna, bł. Anna 
Katarzyna Emmerich i inni. Podkreślają ogrom cierpienia i smutku dusz. Święty o. Pio 
powiedział kiedyś swemu duchowemu synowi, ks. Domenicowi Labellartemu: „Synu, lepsze 
całe życie w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu”. Musimy pamiętać, że 
Czyściec to nie „pralnia dusz”, ale miejsce cierpienia, które ma nas oczyścić. Módlmy się do 
dusz czyścowych w różnych intencjach, a przede wszystkim, razem ze św Stanisławem 
Papczyńskim, módlmy się za nie! Pamiętajmy też, że nie znamy dnia, ani godzinyU 
 

Boży człowiek… - Św. męczennicy  (19 października) 
Jan Brebeuf, Izaak Jogues, Karol Garnier, Antoni Da-
niel, Gabriel Lalemant, Noel Chabanel, Jan de Lalande  
i Rene Goupil, francuscy jezuici, byli misjonarzami pra-
cującymi wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce 
Północnej, przede wszystkim w Kanadzie. Wszyscy zo-
stali zamęczeni przez Indian w latach 1642-1649. Pa-
pież Pius XI beatyfikował ich w 1925 r., a kanonizował - 
w roku 1930. Modlitwa. Panie Boże Wszechmocny 
niech przykład świętych męczenników Twoich dodaje 
nam odwagi do wyznawania naszej wiary w każdym 
miejscu i w każdej sytuacji. Amen. 

Rekolekcje dla małżeństw 
Chcecie pogłębić, odnowić, albo odbudować małżeńską więź? Przyjedźcie razem na spo-
tkania małżeńskie. Rekolekcje wiążą się z wyjazdem do Domu Rekolekcyjnego ora uczest-
nictwem w całości programu. Zapewniamy pełne wyżywienie i noclegi na miejscu – każde 
małżeństwo ma własny pokój. Rekolekcje w Kielcach odbędą się w dniach 26-28.10.2018. 
Zapisy tel. 602 666 510, 604 606 334. Więcej na: spotkaniamalzenskie.pl 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„A ten nawyk nam szkodzi, ponieważ ograniczamy Ewangelię do faktu społecznego, socjo-
logicznego, a nie dostrzegamy znaczenia osobistej relacji z Jezusem. Jezus mówi do mnie, 
mówi do ciebie, mówi do każdego z nas. Słowo Jezusa skierowane jest do każdego z nas. 
Jak to się stało, że poganie, którzy dopiero co usłyszeli przepowiadanie Jezusa, idą za Nim, 
a ja, który urodziłem się jako chrześcijanin, w społeczeństwie chrześcijańskim, przyzwycza-
jam się a chrześcijaństwo jest jakby było nawykiem społecznym, szatą którą ubieram, a na-
stępnie zostawiam? Jezus zaś płacze nad każdym z nas, kiedy przeżywamy chrześcijań-
stwo formalnie a nie realnie (U) Istotnie, kiedy żyjemy tą chrześcijańską obłudą, to wypę-
dzamy Jezusa z naszego serca. Udajemy, że Go mamy, ale naprawdę Go wypędziliśmy. 
Jesteśmy chrześcijanami, dumni z bycia chrześcijanami, ale żyjemy jak poganie (U) I pro-
śmy Ducha Świętego, aby otworzył nam na oścież drzwi serca, by mógł wejść Jezus, byśmy 
nie tylko słyszeli Jezusa, ale usłyszeli także Jego orędzia zbawienia i dziękowali za wiele 
dobrych rzeczy, które uczynił dla każdego z nas"                                      /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Znałem wielu, którzy po wielu trudach upadali 
i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez 
to, że zaufali własnym osiągnięciom i zlekce-
ważyli nakaz Tego, który powiedział: Zapytaj 
ojca, a on ci oznajmi”                     /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
W rodzinnej parafii jednego z błogosławio-
nych męczenników ksiądz proboszcz za-
powiada w ogłoszeniach: - Od wczoraj,  
w bocznej kaplicy wisi nasz nowy Błogo-
sławiony. 

Coś dla ducha… 
„Kult nie jest dla widzów” 

„Kiedy idziesz oglądać imprezę sportową, wystarczy kupić bilet. Możesz także kupić trochę 
jedzenia, na które masz ochotę, ale nie będzie to miało wpływu na grę. Z nabożeństwem 
jest inaczej. Przyjście jest dopiero początkiem. Głównymi graczami na boisku oddawania Mi 
czci jesteśmy ty i Ja. Może się wydawać, że głównym graczem jest ksiądz albo inna osoba 
duchowna, ale tak nie jest. Oni wiedzą, że są tu po to, aby umożliwić Moje spotkanie z tobą. 
Dlatego przyjdź ze swoim prawym i gotowym do działania sercem. Daj mi swoje sto procent 
uwielbienia. Módl się, jak potrafisz najlepiej. Wyszeptaj Mi swoje trudne sprawy. Szukaj 
Mnie całym swym sercem. Nabożeństwo nie jest dla widzów, dlatego nie przychodź obser-
wować. Przyjdź i weź udział w grze!”                                                              /Andy Cloninger/ 

 


