
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 12.10 Dzień Powszedni  
1600 + Edwarda Brzozę, Helenę, Jana Grzywna 
1700 + Franciszkę, Antoniego, Janinę, Józefa, Andrzeja, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza 
Wiejasa 
Wtorek 13.10 bł. Honorata Koźmińskiego (wsp.) - RELIKWIE 
1600 1) + Janinę (10 r. śm) i Stanisława Malickich 
       2) + Dariusza Chojneckiego - od brata Krzysztofa z r. 
2000    1) +  Józefa Mazura, zm. z r. Krajewskich, Danutę Stachurę 
          2) + Stanisława, Janinę Praszkiewiczów 
Środa 14.10 św. Kaliksta I (wsp.)   
1600 za zmarłych w ostatnim czasie księży z Domu Księży Emerytów w Kielcach 
1800 1) + Stanisława, Mariannę Jędrocha i zm. z r. Jędrochów, Rafała Taracha, Stanisława  
i Stanisławę Kaczor. 2) + Tadeusza Rejmenta (24 r. śm.). 3) + zm. z r. Góreckich i Za-
wadzkich, Jadwigę i Edwarda Zawadzkich. 4) + Antoninę, Stanisława, Mariana, Wiesława, 
Tadeusza, Antoninę, Marię i Stanisława Burasów. 5) + Mariana Szewczyka, Mariannę Ta-
deusza, Bogdana Kowalskich. 6) + Dariusza Chojneckiego - od uczestników pogrzebu.7) + 
Janinę Kozak (r. śm.), Henryka, Stefanię i Stanisława Kowalskich, Anielę, Józefa i Edwar-
da Malickich. 8) W 1 r. ślubu Justyny i Szymona. 9) + Stanisławę Dziewięcką od Krystyny 
Jaszczyk. 10) + Grażynę Siwiec - od uczestników pogrzebu. 11) + Helenę Machulską - 
zam. sołtys Brzezin. 12) + Genowefę, Leona, Kazimierza, Tadeusza, Stanisława Baranów. 
13) + Ks. Edwarda Nowaka, zm. z r. Nowaków i Prędotów i za zm. w czyśćcu cierpiących. 
14) + Władysława, Katarzynę, Stefana, Józefa Kruków, Franciszka, Zdzisława, Stanisława 
Kutów - z int. Henryka Kuty z r. 15) + Zofię Iwanowską - od uczestników pogrzebu. 16) + 
Mariannę Kowalską. 17) + Aleksego i Stanisławę Pastuszko, Franciszka i Antoninę Sta-
nek. 18) + Janinę (r. śm.) i Stanisława Tkaczów, Wacława, Katarzynę, Józefa Puchałów.  
Czwartek 15.10 św. Teresy od Jezusa (wsp.) - RELIKWIE 
1600 1) + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madyś, Anielę, Antoniego Golów 
        2) + Helenę Bedlę - od chrześnicy Cecylii z r. 
1700 + Kazimierza Bałę (r. śm.), Józefa, Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego  
i Ewelinę Jabczyk 
Piątek 16.10 św. Jadwigi Śląskiej (wsp.) - RELIKWIE 

 

1600 1) + Annę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich    
       2) + Teodozję Stachura - od Krzysztofa Pędzika 
1800 + Stefanię (r. śm), Stanisława Zychowiczów, Bronisławę Pędzik, Jana, Anielę Kowal-
skich 
Sobota 17.10 św. Ignacego Antiocheńskiego (wsp.) 
1600 1) + Władysława, Mariannę Lużyńskich 
       2) + Helenę Bedlę - od r. Tworków 
1700 + Genowefę Pietszczyk, Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów 
Niedziela 18.10 XXIX Niedziela Zwykła 
800 + Stefana Gubałę (11 r. śm.) - zam. żona  
1000 + Mieczysława Malickiego (2 r. śm.) - z int. r. 
1200 + Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Reginę, Władysława, Edwarda 
Kasperków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza 
1600 + Jana, Helenę Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek 

 

  

 

 
 

 XXVIII Niedziela Zwykła 
11 października 2020 r. Nr 46 (620) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 25, 6-10a 
                   Flp 4, 12-14. 19-20 
Ewangelia: Mt 22, 1-10 
Jezus w przypowieściach mówił do arcy-
kapłanów i starszych ludu: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który 
wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszo-
nych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z po-
leceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne 
zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekcewa-
żyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi 
do swego kupiectwa, a inni pochwycili je-
go sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to 
król uniósł się gniewem. Posłał swe woj-
ska i kazał wytracić owych zabójców,  
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim 
sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest 
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście 
na ucztę wszystkich, których spotkacie”. 

Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 
weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Kazanie espresso… 
Umieć przyjąć dar, to obdarować dawcę. Paweł Apostoł, który umiał obfitować, ale i niedo-
statek nie był mu obcy, cieszy się wspomożeniem bliskich mu Filipian. I Bóg, przygotowując 
dary dla swoich stworzeń, cieszy się tymi, którzy je godnie przyjmują. Odrzuciwszy te dary, 
bądź przyjąwszy je niegodnie, narażamy się na zatratę, na płacz i zgrzytanie zębów. Lecz  
i w relacjach międzyludzkich warto pamiętać, że przyjęcie daru obdarza darczyńcę rado-
ścią. Dlatego tylko z istotnych przyczyn dar można odrzucić, ale nie z fałszywej skromności 
– nie dlatego, że z fałszywej pokory uznajemy się za niegodnych podarku. W tym się wyra-
ża raczej pycha niż pokora, a dawcy sprawiamy ból.                                          /o. J. Bocian/ 
 
 

Błogosławiony Carlo Acutis 
módl się za nami! 

 
 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej — zapowiedzią 
zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by 
stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz 
na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
-we wtorek - bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera. Msza św. z relikwiami.     
-w czwartek - św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła Msza św. z relikwiami. 
-w piątek - św. Jadwigi Śląskiej. Msza św. z relikwiami. 
-sobota - św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
▪ W związku z przeżywaną pandemią dzisiejszy koncert pieśni pt.: "TOTUS TUUS" został 
odwołany. 
▪ We wtorek ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20 00. Przynieśmy z sobą 
świece. 
▪ W najbliższą środę - druga środa miesiąca. O godz. 18 Nabożeństwo do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. 
▪ W piątek - trzeci piątek miesiąca. O godz. 18 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Przypominam, że codziennie odmawiamy różaniec w kościele. Kto nie jest w stanie przy-
być do kościoła proszony jest do wspólnego odmawiania różańca w gronie rodziny. 
▪ 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 
-1056 zł dla osoby w rodzinie. 
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
▪ Kuria Diecezjalna w Kielcach zaprasza do dołączenia do projektu „Pod biało-czerwoną” 
realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej budowy całorocznego masztu z flagą narodową w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków 
pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Walk o niepod-
ległość naszej Ojczyzny, w tym w szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej w 1920 ro-
ku. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia 
online, dlatego też zachęcamy do oddawania głosów poparcia online na naszą Gminę pod 
adresem: gov.pl/bialoczerwona Głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 roku. 
▪ W tym tygodniu nie udało się jeszcze podjąć prac przy skrzywionym krzyżu na wierzy ko-
ścioła. Spełniam obowiązek i potrzebę serca i przekazuję podziękowania za składane ofiary 
na czekające nas prace wysokościowe. 
▪ Za tydzień we wszystkich kościołach - również u nas odbędzie się liczenie wiernych dla 
celów statystycznych. 
▪ Na bocznych ołtarzach znajdują się karteczki na wypominki. Proszę o czytelne wypisywa-
nie imion i nazwisk w mianowniku, oraz zaznaczenie godziny 8 00 lub 12 00. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią w przyszłą niedzielę będziemy mogli z racji przeżywanego XX Dnia 
Papieskiego "TOTUS TUUS" ofiarami przed kościołem wesprzeć fundację "Dzieło Nowego 
Tysiąclecia" jako żywy ponik św. Jana Pawła II. 
▪ Dziękuję mieszkańcom Kowali kończącym dyżur, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i za-
troszczyli się o czystość Domu Bożego, a zwłaszcza przybyłym wczoraj: Renata i Miłosz 
Giemza, Paweł Kmiecik. W związku z nasilającymi się przypadkami pandemii dyżury sprzą-
tania kościoła zostają zawieszone do odwołania. 
 

Boży człowiek… - bł. Józef Kut (18 września) 
Teofil żył i działał w czasach poapostolskich, w czasach św. Ignacego z Antiochii (+ ok. 
107), św. Polikarpa (+ 155-169) i św. Papiasza (80-160). Dlatego jego pisma miały 
wyjątkowe znaczenie jako echo tradycji apostolskiej. Jedyne dzieło, jakie zachowało się do 
naszych czasów - to trzy Księgi do Autolika. Są one zwrócone do pewnego Greka, 
poganina, w których Teofil tłumaczy błędy wierzeń pogańskich. Teofil pisał o sobie, że 
dopiero jako dojrzały mąż został chrześcijaninem. Przyjął więc chrzest po dojrzałym 
namyśle i należał do najżarliwszych wyznawców Chrystusa.  

Czy wiesz, że… 
1) W 2008 r. amerykański ogrodnik Keith Zary wyhodował różę o dużych białych kwiatach  
i najintensywniejszym zapachu ze wszystkich odmian róż. Róże tą nazwał na cześć Jana 
Pawła II jego imieniem. W tym roku do tak zwanego ogrodu różanego przy gabinecie 
owalnym w którym urzęduje prezydent USA na prośbę Melanii Trump zasadzono te róże. 
2) Charles Feeney zarobił wielkie pieniądze na sieci sklepów, wiedział jednak, że do grobu 
nie zabierze swojej fortuny postanowił przed laty, że rozda swój majątek za życia. Założył do 
tego celu fundację z wyznaczoną datą końca działalności na 2020 r W 2012 roku wyznaczył 
dla siebie i żony kwotę którą chce zostawić na zabezpieczenie swojej emerytury a wszystko 
ponad to rozdadzą. W ciszy i bez rozgłosu przez całe lata rozdawał pieniądze na różne cele 
po całym świecie. Ze sprawozdania finansowego fundacji która dopięła celu i została 
zamknięta w tym roku wynika, że rozdał ponad 8 mld dolarów (tj. ponad 30 mld zł prawie 3 
razy więcej niż wartość na jaką wyceniany jest cały majątek Michała Sołowowa jednego  
z najbogatszych Polaków). Sam Charles tak mówił o swoim czynie: „Nie widzę zbyt wielu 
powodów, aby zwlekać z przekazywaniem pieniędzy na cele charytatywne skoro tak wiele 
dobra można osiągnąć poprzez wspieranie wartościowych inicjatyw. Poza tym, o wiele 
zabawniej jest dawać, kiedy żyjesz, niż dawać kiedy jesteś martwy.” 

Zamyśl się… 
„Wystarczy otworzyć gazetę i 
widzimy, że wokół nas obecne 
jest zło, diabeł działa. Ale 
chcę powiedzieć głośno: „Bóg 
jest silniejszy”. Czy wierzycie 
w to, że Bóg jest silniejszy?”                 
/papież Franciszek/  

Uśmiech 
Na religii. –Jasiu, 
ile jest przykazań 
Bożych? – Dzie-
sięć – a kościel-
nych? – dwóch 
Pan Marek i Pan 
Józek 

Extra… 
× 11.10.1976 – W Częstochowie ofi-
cjalnie otwarto drogę szybkiego ruchu 
Warszawa-Katowice (tzw. gierkówkę)  
× 12.10.1919 – Założono Polski Komi-
tet Olimpijski  
× 13.10.1979 – Otwarto Obserwato-
rium Astronomiczne w Olsztynie  

Coś dla ducha… 
„Ziarna przyjaźni” 

Niegdyś na górze Moria mieszkało dwóch braci: młodszy miał żonę i dzieci, starszy był ka-
walerem. Bracia prowadzili wspólnie całą gospodarkę, więc żniwo dzielili na dwie równe 
części. Kiedy przyszła noc, bracia poszli spać, każdy do swoich snopków. Starszy nie mógł 
jednak zasnąć, mówił sobie w sercu: "Mój brat ma rodzinę, ja jestem sam, a mimo to wzią-
łem taką samą część. To nie jest sprawiedliwe!". Więc wstał cichutko, wziął parę snopków  
i przerzucił je dyskretnie do stogu brata. Wówczas zasnął spokojnie. Tej samej nocy, tylko 
trochę później, obudził się młodszy brat. I ten pomyślał o swoim bracie, i powiedział w du-
chu: "Mój brat jest samotny, nie ma potomstwa. Kto zatroszczy się o niego na stare lata?". 
Także i on wstał, wziął parę snopków i zaniósł cicho do stogu brata. 
Kiedy nastał dzień, dziwili się obaj, że stogi są takie same jak wczoraj wieczorem. Żaden 
jednak nie pisnął ani słówkiem o nocnej wyprawie. Następnej nocy jeden chciał być spryt-
niejszy od drugiego. Spotkali się w połowie drogi, każdy ze snopkami na plecach. Z radości 
rzucili się sobie w ramiona. Cieszyli się, że chcą dobrze dla siebie, że tak dobrze jeden  
o drugim myśli. Bóg w niebie widział również tę scenę i rzekł: "Zaprawdę, święte jest to 
miejsce. Tutaj chcę zamieszkać!".                                                      ks. Kazimierz Wójtowicz 

 


