
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek07 .10  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (wspomnienie) 
1600 1) + Franciszkę, Antoniego, Józefa, Janinę, Andrzeja, Tadeusza Tkaczów i Tadeusza 
Wiejasa 
       2) + Władysława Dyragę (7 r. śm.), Edwarda Marca  
17001) + Jerzego Grudnia (22 r. śm,) - zam. rodzina  
       2) + Piotra Pędzika z int. pracowników DPS Zgórsko  
Wtorek08.10  Dzień Powszedni     

1600 1) + Józefa, Genowefę, Kazimierza i Adama Zielińskich - od siostry z mężem  
       2) + Bronisławę Pędzik, Zofię Woźniczko, Stefanię i Stanisława Zychowiczów 
17001) + Janinę, Stanisława Malickich 
        2) + Piotra Pędzika z int. syna Mateusza z rodziną  
Środa 09.10  Dzień Powszedni  RELIKWIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA

 

1600 + Agnieszkę Ślizankiewicz, Stefana, Annę i Teresę Litwin 
18001) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra, Mariana  
i zm. z r. Rejmentów, Józefa, Elżbietę, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława;  
2) O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w 2 r. ur. Mateusza Dziurzyńskiego; 3) + Mariana 
Zawadzkiego z int. żony z dziećmi; 4) Za ludzi potrzebujących przez modlitwę Łask Bo-
żych; 5) O zdrowie, zgodę, miłość i Boże bł. w  rodzinie 6) + Tadeusza Barana, Alfredę  
i Witolda Mirków, 7) + Bolesława, Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobochów i Lecha 
Zawadzkiego z int. rodziny, 8) + Janinę (9 r. śm), Stanisława Tkacz, Wacława, Katarzynę, 
Józefa Puchałów 
Czwartek10.10 Dzień Powszedni RELIKWIE BŁ. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ 
16001) + Leszka, Helenę, Mariana Engelów, Mariannę, Władysława Gruszczyńskich  
        2) + Adama, Kazimierza, Genowefę, Józefę Zielińskich z int. szwagierki Renaty z r. 
1700 1) + Stanisława Kaczora i zm. z r. Kaczorów i Jędrochów 
        2) + Piotra Pędzika z int. syna Jarosława z r. 
Piątek11.10 św. Jana XXIII (wspomnienie) 
16001) + Stefanię, Michała Obażanków i zm. z r. 
       2) + Adama Zielińskiego z int. Marka Stachury z żoną i dziećmi  
1700 1) + Kazimierza Bałę (r. śm), Józefa i Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  
i Ewelinę Jabczyk 
         2) + Piotra Pędzika z int. syna Łukasza z r. 
Sobota12.10 Dzień Powszedni  
1600 + Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów 
1700    O Boże bł. i opiekę Matki Bożej w 10 r. ślubu dla Sylwii i Pawła oraz dla ich dzieci  
Niedziela13.10 XXVIII Niedziela Zwykła RELIKWIE BŁ. HONORATA  

800+ Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysztofa 
Dudzik i zm. z r. Zawadzkich z int. rodziny 
10001) za Parafię      2) + Mieczysława Malickiego (1 r. śm) z int żony z synami  
12001) CHRZEST: Antoni Sylwar  2) w 18 r. urodzin Adriana o Boże bł. i potrzebne łaski 
1600+ Józefa Gajdę, Mariannę i Zygfryda Kruka, Floriana, Tomasza Litwina, Edwarda 
Wrzostkiewicza, Józefę, Stanisława, Jana Gajdów i zm. z r. Kruków i Lachów z int. r. 
2000 Do Królowej Wszystkich Świętych i Pana Jezusa Miłosiernego w int. dzieci z int. ro-
dziców 
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XXVII Niedziela Zwykła 
6 października 2019 r. Nr 45 (567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Ha 1, 2-3; 2, 2-4 /2 Tm 1, 6-8. 13-14Ewangelia:Łk 17, 5-10 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”,  
a byłaby wam posłuszna.Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on 
wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wiecze-
rzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy oka-
zuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?Tak i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 
powinniśmy wykonać”». 

Kazanie espresso… 
„Ta prośba świadczyła o niedowiarstwie uczniów. Zaczynali dostrzegać, jak wielką warto-
ścią jest wiara. Więcej, zaczynali rozumieć, że jest ona darem Boga, który dociera do czło-
wieka przez Jezusa. Niejedna kobieta, wiedząc, że piękność od Boga pochodzi, prosiłaby: 
przymnóż mi piękności. Wiara to duchowe piękno. /ks. E. Staniek/ 

 
 

Wiara nas uskrzydla 
 
 
 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu: poniedziałek – wspomnienie NMP Różańcowej; środa – msze z relikwiami 
bł. Wincentego Kadłubka i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy; czwartek – msze  
z relikwiami bł. Angeli Truszkowskiej; niedziela – msze z relikwiami bł. Honorata Koźmiń-
skiego i Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ Zapraszamy codziennie po mszy św. o godz. 16.00 na nabożeństwa różańcowe. 
▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej po-
trzebujących. Pomoc mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryterium dochodowe: 
1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać 
pomoc należy zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowania są 
wydawane od 1 października 2019 r. 
▪ Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na rekolekcje – weekendy dla małżeństw, które chcą 
wzmocnić więź. Najbliższe w terminie 25-27 października w Skorzeszycach. Kontakt: tel. 
602666510, 604606334, e-mail: zgloszenia.kielce@spotkaniamalzenskie.pl 
▪ W niedzielę 29 września 2019 roku w naszej parafii odbyła się III Wieczornica im. Ks. Jana 
Pragnącego. Spotkanie rozpoczęła msza św. w intencji zmarłego proboszcza. Następnie na 
hali sportowej Szkoły Podstawowej odbył się spektakl „Pan jest moim Pasterzem”. Na wi-
downi, oprócz licznie zgromadzonych osób z parafii, znalazła się rodzina ks. Jana oraz 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W rym roku tematem wiodącym spo-
tkania była Księgą Psalmów. Przygotowane sceny przedstawiały historię króla Dawida gra-
nego przez dwie osoby – jako dziecko i jako dorosłego mężczyznę. Sztuka miała pokazać 
jak psalmy towarzyszą człowiekowi w różnych momentach życia. W chwilach docenienia, 
zachwytu, zwycięstwa, żalu za grzechu, czy odkrycia prawdziwej Miłości Boga. Pomagał  
w tym kilkudziesięcioosobowy chór. Spotkanie zakończyły wspomnienia o zmarłym pro-
boszczu. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie wieczornicy. 

† W ostatnim czasie z naszej 
wspólnoty parafialnej pożegnali-
śmy śp. Bogusławę Znój z Nidy, 
która odeszła do domu Ojca. Niech 
odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
×16.09 - Dzień Bluesa 
×17.09 - Światowy Dzień Sybiraka 
×19.09 - Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat 
×21.09 - Międzynarodowy Dzień Pokoju 

Felieton… 
Kościół Chrześcijański a poszukiwanie Prawdy 

Misjonarzem, który jako jeden z pierwszych głosił w Chinach Dobrą Nowinę o Miłości 
Bogado człowieka objawionej w Jezusie Chrystusie był jezuita Michał Piotr Boym. Urodził 
się on  w 1612 roku (lub 1614) we Lwowie. Od 1645 roku prowadził on pracę misyjną na 
wyspie Hajnan. Ponieważ zdobył zaufanie chińskich sfer dworskich, jego działalność 
misyjna przyniosła dobre owoce. W 1651 roku został nawet wysłany z poselstwem do 
papieża Innocentego X. Z powodu trudności politycznych w Azji Wschodniej jak i w samej 
Europie lwowski jezuita został przyjęty na audiencji dopiero przez kolejnego papieża 
Aleksandra VII.18 XII 1655 roku udało mu się uzyskać przychylność papieża dla cesarskiej 
Dynastii Ming i jej chrześcijańskiego dworu. Polski jezuita zmarł 22 sierpnia 1659 roku  
w chińskiej prowincji Kuangsi.Obserwacje poczynione przez Michała Boyma stały się 
podstawą działalności pisarskiej polskiego zakonnika. Jezuita napisał wiele dzieł i rozpraw 
na temat cywilizacji chińskiej. Najbardziej znanym jego dziełem jest wydana w Wiedniu już 
w 1656 roku „Flora Sinensis”(„Flora Chińska”).Michał Boym napisał również dzieło 
„Specimen Medicinae Sinicae”,w którym opisuje chińską medycynę i zapoznaje czytelników 
między innymi z akupunkturą (pojęcie stworzone przez jezuitów), a przede wszystkim ze 
sposobem diagnozowania na podstawie tętna energetycznego. Ponadto jezucki misjonarz – 
podróżnik przedstawił kilka relacji ze swych podróży.                                                       /MS/ 

Boży człowiek… - św.Jan Leonardi(9 października) 
Jan urodził się w Toskanii w 1541 r. Od dzieciństwa szukał 
samotności i oddawał się modlitwie i medytacjom. 
Początkowo zajmował się farmacją, ale po 10 latach nauki 
porzucił to zajęcie, by w 1572 r. zostać kapłanem. Podjął 
się dzieła głoszenia Chrystusa dzieciom. Zebrał wokół 
siebie grupę świeckich, wraz z którymi pracował  
w szpitalach i więzieniach. W 1574 r. założył Kongregację 
Kleryków Matki Bożej i nadał jej regułę; została ona 
zatwierdzona przez papieża Klemensa VIII w 1595 r. 
Spotkała się ona z wieloma przeciwnikami, którzy oskarżali 
Jana o to, że założenie tej Kongregacji wynikało  
z osobistych ambicji. Leonardiego wydalono z jego miasta - 
praktycznie do końca życia już do niego nie powrócił. 
Początkowo powziął zamiar poświęcenia się misjom 
zagranicznym. Kiedy jednak św. Filip Nereusz oznajmił, że 
jego zgromadzenie Opatrzność przeznaczyła dla Włoch, 

porzucił pierwotną myśl i postanowił wychowywać przyszłych misjonarzy w kraju. Wspólnie 
ze świątobliwym biskupem Vives zgromadził kapłanów, którzy zajęli się kształceniem 
kandydatów na misjonarzy. Był to zaczątek Instytutu Propagandy Wiary.Jan zmarł  
w Rzymie w 1609 r. na grypę, którą zaraził się niosąc pomoc cierpiącym z powodu wielkiej 
epidemii. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Któregoś razu, nie tak dawno, zjawiła się u mnie pewna kobieta, krytyk kulinarny. Moja 
restauracja miała cztery fasole, co oznacza w Nowym Orleanie lokal o dobrej renomie,  
a ona zdegradowała mnie do jednej fasoli. No po prostu zrobiła ze mnie miazgę! To było 
trudne doświadczenie, ale nauczyłam się, jak przyjmować tę krytykę i jak się poprawić. Nie 
wolno się załamywać, bo takie jest życie, moja droga. Ktoś zawsze próbuje cię złamać. 
Możesz próbować mnie złamać ale nie uda ci się, zobaczysz, za każdym razem się 
wyprostuję. Tego właśnie muszą się dzisiaj nauczyć młodzi ludzie. Jak ktoś cię krytykuje, 
zobacz dlaczego cię krytykuje. Potem jeśli potrafisz, napraw, co trzeba, i idź dalej do 
przodu. Nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się, gdy cię krytykują. Cały czas idź do przodu i za 
każdym razem rób lepiej to, co robisz.”  
/Leah Chase szefowa kuchni w Stanach Zjednoczonych wypowiedź z fragmentu książki 
„Papież Franciszek i przyjaciele – dzielenie się mądrością czasu”/ 

Zamyśl się… 
„Tak posiadajcie rzeczy tego 
świata, aby przez nie świat nie 
posiadał was.”  
        /Św. Grzegorz Wielki Papież/  

Uśmiech 
Wchodzi facet do kwiaciarni i mówi, że chce kupić ja-
kieś kwiaty. Ekspedientka:- Oczywiście, a jakie ma pan 
na myśli?- No sam nie wiem...- Hmmm... no to pozwoli 
pan, że pomogę. Co konkretnie pan przeskrobał? 

Coś dla ducha… 
„Święty” 

„Kto to jest święty? Trudne słowo. Kiedy mówimy „mądra babcia” - to łatwo zrozumieć. Bab-
cia potrafi przyszyć guzik, zrobić rękawiczkę z jednym palcem, ugotować wołowinę, za-
mknąć na kluczyk pieniądze w skarbonce. Co znaczy „święty?” Tylko jeden Pan Bóg wie, 
kto to jest święty. Dziecko zna przynajmniej trzech świętych: Mikołaja, który na święta Bo-
żego Narodzenia przychodzi z prezentami dla dziecka, Józefa, który w stajence betlejem-
skiej czuwa przy małym Jezusie, pod wielką gwiazdą na niebie. Dziecko zna jeszcze ma-
musię, która też jest święta, bo nie o sobie, ale o dziecku pamięta. Zawsze świętym jest ten, 
który nie udaje świętego.”                                                                           /ks. J. Twardowski/ 

 


