
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek14.10  Dzień Powszedni 
1600 

 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię i Józefa Pszczo-

łów 

1700
+ Piotra, Stefanię Metryków, Franciszka, Katarzynę, Mariannę Zegadłów 

Wtorek15.10  Św. Teresy od Jezusa (wspomnienie)  -RELIKWIE 

1600 
1) + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów  

       2) Z okazji 18 r. ur. Tomasza Barwinka – o zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej  

1700
1) + Danutę Stachurę z int. męża i córki z rodziną 

        2) + Bożenę Mazur z int. siostry  

Środa16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wspomnienie) -RELIKWIE
 

1600 
1) + Katarzynę (r. śm.), Romana Kruków i zm. z r. Kruków i Węgrzynów  

       2) + Bogusławę Znój z int. uczestników pogrzebu  

1700
1) + Władysława, Mariannę, Józefa Lużyńskich 

        2) + Jana Tomalę (1r. śm.) z int. żony z dziećmi  

Czwartek17.10 Dzień Powszedni  
1600

+ Romana i Mariannę Dzidkowskich i Mariannę, Franciszka Kasprzykowskich, Kazi-

mierę i Bronisława Purgałów z int. Purgałów 

1700
 + Jana, Bernarda, Stefanię, Władysława Frankowiczów 

Piątek18.10 Świętego Łukasza (święto) 
1600

1) + Mariana Piotrowskiego i Ryszarda Barana, Edwarda, Genowefę Władyszewskich, 

Tomasza Kubickiego z int. rodziny 

       2) + Za Bogusławę Znój z int. wnuczek 

1800
+ Zdzisława (10 r. śm.), Marcina Kubickich i zm. z r. Kubickich i Misiorów z int. r. 

Sobota19.10 Dzień Powszedni RELIKWIE BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO 

1400
ślub Arkadiusz Kucap i Patrycja Stachura 

1500
ślub Justyna Machulska i Szymon Lis 

1600
+ Katarzynę, Józefa Wieczorków i zm. z r. Wieczorków i Woźniaków 

1700 
+ Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich, Wiesława Januszka zam. r. 

Niedziela20.10 XIX Niedziela Zwykła 
800

1) + Edwarda i zm. z r. Zawadzkich, Góreckich, Chołujów 

     2) w int uczestników pielgrzymki róż różańcowych do Jędrzejowa 

1000
+ Bolesława Kowalskiego (r. śm.) z int. żony   

1200
+ Jana (r. śm.), Helenę Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek 

1600
 Za Parafię 
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XXVIII Niedziela Zwykła 
13 października 2019 r. Nr 46 (568) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:2 Krl 5, 14-17 
2 Tm 2, 8-13 
Ewangelia:Łk 17, 11-19 
Zdarzyło się, że Jezus, 
zmierzając do Jeruzalem, 
przechodził przez pograni-
cze Samarii i Galilei.Gdy 
wchodzili do pewnej wsi, 
wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Za-
trzymali się z daleka i gło-
śno zawołali: «Jezusie, Mi-
strzu, ulituj się nad nami!» 
Na ten widok rzekł do nich: 
«Idźcie, pokażcie się kapła-
nom!» A gdy szli, zostali 
oczyszczeni.Wtedy jeden  
z nich, widząc, że jest 
uzdrowiony, wrócił, chwaląc 
Boga donośnym głosem, 
padł na twarz u Jego nóg  
i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin.Jezus zaś 
rzekł: «Czyż nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Czy 
się nie znalazł nikt, kto by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec?» 
Do niego zaś rzekł: «Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowi-

ła». 

Kazanie espresso… 
Dziesięciu nieszczęśliwych ludzi zanosi wspólne błaganie, wiedząc, że Prorok z Nazaretu 
może ich uleczyć. Nieszczęście jednoczy ludzi w szukaniu ocalenia. Wartość modlitwy 
ujawnia się w godzinach doświadczeń. /ks. E. Staniek/ 
 
 

ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tadeusza 

Mazura z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
×14.10–Dzień Edukacji Narodowej 
 



A w parafii… 
▪ Dziś dzień papieski, zbiórka do puszek po mszach św. Dziś II niedziela gospodarcza. 
▪Dziś ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Zapraszamy na godz. 20.00. 
▪W tym tygodniu msze św. z relikwiami: św. Teresy od Jezusa - 15 października, św. Jadwi-
gi Śląskiej - 16 października, bł. Jerzego Popiełuszki - 19 października. 
▪W tym roku z pieniędzy zebranych w trakcie Kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezi-
nach udało się podjąć i zrealizować wiele prac. Odrestaurowane i zabezpieczone zostały 
nagrobki: rodziny Kowalczewskich z 1885 roku, Jana Zawadzkiego z 1912 roku oraz Stani-
sława Malickiego z 1912 r. Podjęto także prace przy porządkowaniu południowej części 
cmentarza, dokonano nasadzenia roślin oraz wykonano tablicę pamiątkową.  
▪Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. 
"Świętychmalowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 12 lat. Chętne osoby 
prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub u p. AgatyKurdek. Malowanie Patronów Brzeziń-
skich odbędzie się wspólnie w niedzielę 27 października po mszy św. o godz. 10.00 w szko-
le w Brzezinach. Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne. Rozstrzygnięcie konkursu, 
rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 31 października 2019 r. o godz. 
18.00 w kościele w Brzezinach. 
▪ W czwartek 31 października o godz. 18.00 odbędzie się czuwanie „Świętych Obcowanie”. 
Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy! 
▪ 27 października o godz. 10.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Jana Balickiego. Za-
chęcamy do wspólnej nowenny, którą rozpoczynamy w piątek 18 października. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w rozbiórkę organistówki. 
▪ Za tydzień w niedzielę na mszach św. odbędzie się liczenie wiernych. 
▪ W zakrystii dostępne są kalendarze rolnicze do nabycia po 27 zł. 
▪ Za tydzień po mszy św. o godz 16.00 w kościele wieczornica dziękczynna z okazji rocznicy 
wyboru św. Jana Pawła II na papieża. Zapraszamy. 
▪ W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zapraszamy. 
▪ Zapraszamy do wspólnego porządkowania brzezińskiego cmentarza w sobotę 19 paź-
dziernika od godz. 8.00. 
▪ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Codziennie po mszy o godz. 16. 

Nowenna do bł. Jana Balickiego 
Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś błogosławionego Jana, aby ofiarnie pracował jako kapłan 
Kościoła, prosimy, abyś i dzisiaj wezwał wielu młodych ludzi do służby kapłańskiej dla dobra 
Twojego ludu. 
Wszyscy: Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas! 
- Powołaj gorliwych pasterzy, aby prowadzili Twoją Owczarnię na pastwiska życia 
wiecznego. 
- Powołaj pracowitych robotników, aby owocowała Twoja Winnica, kwitły Twoje pola i Twoja 
rola wydawała obfity polon. 
- Powołaj niestrudzonych rybaków dusz ludzkich, aby na Twoje słowo napełniały się sieci 
ewangelizacji i łódź Kościoła płynęła prosto do portu zbawienia. 
- Powołaj troskliwych szafarzy sakramentów, aby jaśniał pięknem Kościół - Twoja 
Oblubienica, a Twoją Rodzina była nakarmiona słowem i Eucharystią. 
- Powołaj pobożnych mistrzów modlitwy, aby rozbrzmiewała chwałą Twoja Świątynia. 
- Powołaj czujnych strażników, aby strzegli Twojego Miasta od fałszu, grzechu i napaści 
złego. 
Panie Jezu, który umyłeś nogi apostołom, aby dać im przykład do naśladowania, przez 
wstawiennictwo błogosławionego Jana Balickiego, obdarz swój Kościół pokornymi 
kapłanami, którzy cicho i radośnie złożą ofiarę z siebie, aby rosło Twoje Mistyczne Ciało  
i wszędzie było głoszone zbawienie. Teraz i na wieki wieków. Amen. 

Boży człowiek… - św. Jan Ogilvie (14 października) 
Jan urodził się w Keith (północna Szkocja) w 1579 r. w protestanckiej rodzinie szlacheckiej. 
W wieku 15 lat został wysłany do Europy na naukę, którą rozpoczął we Francji. Zdobyta 
wiedza filozoficzna i teologiczna spowodowała nawrócenie na katolicyzm. 24 grudnia 1599 
r. wstąpił w Brnie do Towarzystwa Jezusowego. Starał się o to, by wyjechać na misje do 
rodzinnej Szkocji. Wreszcie przełożony zakonu wyraził zgodę na wyjazd, mimo że podczas 
panowania Jakuba I Stuarta trwały w Anglii prześladowania katolików.W przebraniu 
żołnierza i pod przybranym nazwiskiem Watson, Jan dostał się do Leith. Po jedenastu 
miesiącach działalności, 4 października 1614 r., został aresztowany w Brnie, 
zadenuncjowany przez fałszywego katolika. Nawracanie protestantów na wiarę katolicką 
uznano za zdradę stanu i 10 marca 1615 r. Jan został skazany na karę śmierci przez 
powieszenie. Egzekucję wykonano w dniu ogłoszenia wyroku w Glasgow. 

Znalezione… 
Franciszek wyznał, że było mu bardzo przykro, gdy usłyszał drwiący komentarz na temat 
pobożnego mężczyzny, który w czasie mszy świętej inaugurującej synod niósł dary ofiarne 
w procesji, mając na głowie pióropusz. Rozpoczynając pierwsze robocze spotkanie syno-
dalne, papież retorycznie pytał: „powiedzcie mi, jaka jest różnica między noszeniem piór na 
głowie a kanciastym biretem używanym przez niektórych z urzędników naszych dykasterii?”. 
Tych słów drwiny czy wręcz pogardy pod adresem mieszkańców Amazonii padło bardzo 
wiele, jeszcze zanim zaczął się synod. Przy okazji dostało się Franciszkowi, który został 
oskarżony o przeszczepianie do Watykanu szamańskich praktyk czy wręcz czarów.Chodziło 
o ceremonię, która we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu odbyła się w Ogrodach Waty-
kańskich. Papież zawierzył na niej synodalne obrady Biedaczynie, który przez Jana Pawła II 
został ogłoszony patronem ekologów i wraz z przedstawicielami ludów tubylczych zasadził 
tam dąb, który został przywieziony z Asyżu.Tańcząc i śpiewając, kilkunastu przedstawicieli 
ludów tubylczych przyniosło w darze symbole odzwierciedlające ich kulturę. „To był nasz 
sposób powiedzenia «dziękuję Franciszkowi i Kościołowi» za to, że usłyszany został nasz 
głos. Głos ludzi «ostatnich z ostatnich» w globalnej wiosce, którym neguje się nawet prawo 
do istnienia, nie mówiąc już o prawie do godnego życia” – mówi uczestniczący w modlitwie 
Francisco Chagas z indiańskiego plemienia Apuriná, które żyje nad rzeką Purús, będącą 
dopływem Amazonki.Mężczyzna wskazuje, że świat traktuje ich jak relikty przeszłości, bar-
barzyńców opierających się cywilizacji./za: aleteia.pl/ 

Zamyśl się… 
„Najważniejszą rzeczą w życiu 
jest świadomość spełnienia 
obowiązku.”  
            /Ignacy Jan Paderewski/  

Uśmiech 
W ogłoszeniach parafialnych podczas rekolekcji ksiądz 
proboszcz informuje: - We wtorek i we środę będziemy 
objeżdżać chorych. 
- Za co? - wyszeptał ktoś z niepokojem. 

Coś dla ducha… 
„Tylko o sobie” 

Znam dziewczynkę, która rozmawiała przez telefon z koleżanką czterdzieści pięć minut albo 
dłużej. Stale mówiła o sobie: że mamusia myje jej włosy w rumianku, potem suszy, potem 
czesze włosy pod włos, żeby były puszyste, i spina spinkami, żeby nie opadły na twarz. 
Opowiadała, że wszyscy chodzą koło niej na palcach, bo jest w domu najważniejsza, że nie 
lubi budyniu, że woli galaretkę, że... Tak długo telefonowała, że telefon zakorkowała. I nie 
mógł się dodzwonić wujek, który dostał ataku ślepej kiszki; nie mogła się dodzwonić ciotka, 
że przegrała w totolotka; nie mógł się dodzwonić dziadek, który na złość zapisał rządowi 
spadek; nie mógł uprzedzić hydraulik, że będą ścianę kuli; nie mogła powiadomić sąsiadka, 
że jest wołowina z kością. Nawet pies stał ze smyczą w zębach, bo nie miał go kto wypro-
wadzić. /ks. J. Twardowski/ 

 


