
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 04.10 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

1600 O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Klaudii Rękawik  

1700 + Annę Woźniak, Mariannę Stachurę, Pelagię Jakubczyk  

Wtorek 05.10 Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej - RELIKWIE 
1600 + Zdzisława (r. śm), Genowefę, Stanisława, Bogdana Szałas, Krystynę Kasperek  

1700 + Wincentynę, Władysława, Zofię, Czesława, Henryka, Genowefę Ślusarczyków, Mi-

rosława Cerazego 

Środa 06.10 Dzień Powszedni    
1600 + Mariannę Kubicką (r. śm.), Genowefę, Tadeusza, Wiesława, Ryszarda i Kazimierza 

Januszek  

1800 1) + Stefanię (r. śm.) i Stanisława Zychowicz, Bronisławę Pędzik, Anielę i Jana Kowal-

skich  2) + Stefana i Helenę Kruk, Mariannę Rozborską 3) + Franciszka Kołka 4) Z okazji 

40 r. sakramentu małżeństwa Marianny i Stanisława Baranów z int. dzieci 5) + Elżbietę 

Krzyszkowską od rodzin Kowalskich i Sowula  6) + Marii Wojciechowskiej (20 r. śm), zm. 

z rodziny Wojciechowskich, Kondrasów, Rabiejów 7) + Genowefę Kowalską od syna 

Edwarda z żoną 8) + Zofię i Czesława Pobocha, Helenę, Stanisława, Czesława, Henryka 

Wiejasów z int. Moniki z r. 9) Z okazji 50 r. ślubu Jerzego i Barbary Wieczorek o zdrowie  

i Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski w dalszym pożyciu małżeńskim zam. syn z żoną 

i dziećmi  10) + Tomasza Litwina 11) + Mariusza Materka od rodz. Machulskich  

12) + Mariusza Stachurskiego z int. koleżanek z pracy żony 

Czwartek 07.10 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
1600  W 15 r. Ślubu Magdaleny i Jacka Machulskich z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla 

dzieci  

1800 + Bolesława (13 r. śm.) i Mieczysławę (1 r. śm.) zam. dzieci  

Piątek 08.10 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Kazimierę, Bronisława Purgałów, Mariannę, Fran-

ciszka Kasprzykowskich, Mariannę Szmigiel  

1700 + Józefa i Paulinę Mazur i zm.  z r. Krajewskich  

Sobota 09.10 Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka - RELIKWIE 

1500 ŚLUB: Daria Purgał i Dominik Kowalski  

16001) + Agnieszkę Ślizankiewicz (6 r. śm.) i zm. z r. Ślizankiewiczów i Litwinów  

       2) O Boże błogosławieństwo dla osób, które pielgrzymowały na Warmię i Mazury  

1700 + Tadeusza Mazura (r. śm.) 
Niedziela 10.10 XXVIII Niedziela Zwykła – RELIKWIE BŁ. ANGELI 
800 + Piotra, Stefanię Metryków, Franciszka, Katarzynę Zegadło  

1000 + Janinę i Stanisława Malickich z int. syna Edwarda z r. 

1200  Chrzty: Filip Czyżykowski, Eliza Wiktoria Skrzyniarz  

1600 za Parafię 
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XXVII Niedziela Zwykła 
3 października 2021 r. Nr 45 (671) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 2, 18-24 / 
                   Hbr 2, 9-11 
Ewangelia: Mk 10, 2-12 
Faryzeusze przystąpili do Je-
zusa, a chcąc Go wystawić na 
próbę, pytali Go, czy wolno 
mężowi oddalić żonę. Odpo-
wiadając, zapytał ich: «Co 
wam przykazał Mojżesz?» 
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i od-
dalić». Wówczas Jezus rzekł 
do nich: «Przez wzgląd na za-
twardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. 
Lecz na początku stworzenia 
Bóg stworzył ich jako mężczy-
znę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę  
i złączy się ze swoją żoną,  
i będą oboje jednym ciałem.  
A tak już nie są dwojgiem, lecz 
jednym ciałem. Co więc Bóg 
złączył, tego niech człowiek 
nie rozdziela». W domu ucz-
niowie raz jeszcze pytali Go  
o to. Powiedział im: «Kto od-
dala swoją żonę, a bierze 
inną, popełnia względem niej 
cudzołóstwo. I jeśli żona opu-
ści swego męża, a wyjdzie za 
innego, popełnia cudzołó-
stwo». 
 
 
 
 
 

 
Ślicznaś, jak różany kwiat! 

 



 
 

 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dokładnie po dwóch miesiącach od ostatniej śmierci w naszej Parafii, w jednym dniu dowie-
działem się o trzech pogrzebach: w czwartek odbył się pogrzeb + Mariusza Materka z Brzezin, 
w piątek + Krystyny Modelskiej z Brzezin. Została pochowana w grobie razem z mężem  
w Pilźnie, wczoraj, w sobotę + Mariusza Stachurskiego z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny od-
poczynek…”. 
▪ Przez cały  październik zapraszamy codziennie na różaniec po Mszy św. o godz. 16 00. 
Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. 
▪ Jeszcze raz chciałbym pozdrowić alumna WSD w Kielcach – akolitę z 5 roku studiów Toma-
sza Pytlarza i podziękować za dzisiejszą posługę w naszej Parafii. 
▪ Dzisiaj, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż 
Różańcowych. 
▪ Podczas Mszy Św. o godz. 10.00 modlimy się w intencji człon-
ków Scholi Parafialnej z okazji 20-lecia działalności. Dzięku-
jemy za ich wspaniałe uświetnianie śpiewem liturgii. Jeszcze 
raz zachęcamy do włączenia się w tę formę służenia Panu 
Bogu otrzymanymi talentami. 
▪ W liturgii tygodnia wspominamy: 
- w poniedziałek – św. Franciszka z Asyżu. 
- we wtorek – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek – N.M.P Różańcowej. 
- w sobotę – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Msza św. z relikwiami. 
- w niedzielę – bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy. Msza św. z relikwiami 
▪ Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy z 4 na 5 października przed obrazem MB Czę-
stochowskiej na Jasnej Górze, jutro - w poniedziałek spod kościoła po Mszy św. i różańcu, o 
godz. 17 15. Pojedziemy autokarem razem z wiernymi z Parafii z Bilczy. Powrót we wtorek 
rano. Koszt przejazdu 50 zł. Są jeszcze wolne miejsca. 
▪ Spotkanie ministrantów w środę o godz. 18 00 na hali sportowej w S.P. w Brzezinach.   
▪ W czwartek przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się o powołania. 
▪ Spotkanie osób, które były na pielgrzymce na Warmii i Mazurach w sobotę o godz. 17 00 w 
Świetlicy przy fontannie. 
▪ W sobotę o godz. 17 30 przygotowanie przed chrztem. Zapraszamy rodziców i chrzestnych. 
▪ W przyszłą niedzielę już po raz 21. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski pod 
hasłem: „Nie lękajcie się”. Jak co roku przeprowadzona zostanie do puszek przed Kościołem 
zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
▪ Za tydzień po Mszy św. o godz. 16 00 zapraszamy na koncert zatytułowany: „Tobie, Matko, 
zawierzamy”, poświęcony Matce Bożej Różańcowej i św. Janowi Pawłowi II. Na tablicy ogło-
szeń piękny plakat. 
▪ W zakrystii są do nabycia Kalendarze Rolnicze po 28 zł. 
▪ Przed nami miesiąc listopad. Na bocznych ołtarzach znajdują się karteczki na wypominki. 
Proszę o czytelne wypisanie imion i nazwisk w mianowniku i podanie godziny modlitwy: 8 00 
lub 12 00. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Zapewne zauważyliśmy, że na naszym kościele nie ma krzyża. Pozostał tyko przy sygna-
turce nad prezbiterium. Główny krzyż nad dzwonnicą został zdjęty, gdyż coraz bardziej po-
chylał się i istniało niebezpieczeństwo zawalenia. Wezwana Państwowa Straż Pożarna z 
Kielc przy pomocy drabiny z koszem usunęła zagrożenie i zdjęła krzyż. Okazało się, że trzy-
mał się tylko na piorunochronie i kawałku blachy okalającej ozdobne wypukłości. Wychodząc 
z kościoła możemy go zobaczyć w przedsionku. Na poziomej belce krzyża umieszczone są 
wycięte z blachy cyfry 1870. Czyli krzyż przetrwał 151 lat. Okazało się, że trzeba wymienić 
cały trzon, na którym osadzony był krzyż, gdyż wszystko drzewo zgniło. Czeka nas poważna 
praca. Trzeba będzie ustawić rusztowanie i tam wysoko dokonać naprawy. 

Boży człowiek… -  św. Brunon Kartuz (6 października) 
Brunon urodził się w Kolonii około 1030 r. W roku 1048 został kanonikiem przy kościele św. 
Kuniberta. Ok. roku 1055 przyjął święcenia kapłańskie. W rok potem powołał go do siebie 
biskup Reims, Manasses I, by prowadził mu szkołę katedralną. Pozostał tu 20 lat (1056-1075). 
Z jego szkoły wyszło wielu wybitnych mężów owych czasów. W roku 1075 arcybiskup Reims 
mianował Brunona swoim kanclerzem. Kiedy Brunon wystąpił przeciw niemu z powodu sy-
monii, stracił urząd, majątek i musiał opuścić miasto. Wrócił do Reims w 1080 r., gdzie zapro-
ponowano mu biskupstwo; nie przyjął jednak tej godności. Po pewnym czasie w towarzystwie 
8 uczniów udał się do Grenoble. Tam św. Hugo przyjął swojego mistrza z wielką radością  
i jako biskup oddał mu w posiadanie odległą od Grenoble o 24 kilometry pustelnię, zwaną 
Kartuzją. Tutaj w roku 1084 Bruno urządził sobie mieszkanie. Zbudowano również skromny 
kościółek. Klasztor niebawem tak się rozrósł, że otrzymał nazwę "Wielkiej Kartuzji". Osada ta 
stała się kolebką nowego zakonu - kartuzów. W 1090 r. Bruno został wezwany do Rzymu 
przez swojego dawnego ucznia - papieża bł. Urbana II - na doradcę. Bruno zabrał ze sobą 
kilku towarzyszy i z nimi zamieszkał przy kościele św. Cyriaka. W tym czasie na Rzym naje-
chał antypapież i bł. Urban wraz z Brunonem musieli chronić się ucieczką pod opiekę króla 
Normanów, Rogera. Daremnie Bruno błagał papieża, by mu pozwolił wrócić do Francji. Pa-
pież zgodził się jedynie, by mnich założył nową kartuzję w Kalabrii. Tam zmarł 6 października 
1101 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Jeszcze żyję! Pomimo tego, że niektórzy chcieliby mojej śmierci. Wiem, że zdarzały się na-
wet spotkania między prałatami, którzy uważali, że stan papieża jest poważniejszy niż mówiła 
to oficjalna wersja. Przygotowywali się do konklawe. Cierpliwości! Dzięki Bogu, wszystko  
w porządku.”                                                                                                /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Nie ważne ile dni jest w Twoim 
życiu ważne ile życia jest w 
Twoich dniach…” /Autor niezn./ 

Uśmiech 
– Kiedy i gdzie odbyły się pierwsze socjalistyczne wybory? 
– W raju, kiedy Pan Bóg stworzył Ewę, po czym powiedział 
do Adama; „A teraz możesz wybrać sobie żonę”. 

Coś dla ducha… 
„Boże ręce” 

Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opiekował się jego 
wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, uczeń był już tak bardzo zmę-
czony, że zapomniał uwiązać zwierzę. «Boże mój - modlił się, kładąc się do łóżka - zajmij się 
dzisiaj moim wielbłądem; powierzam go Tobie». Następnego poranka spostrzegł, że wiel-
błąda nie ma. «Gdzie wielbłąd?» - zapytał mistrz. «Nie mam pojęcia - odpowiedział uczeń. - 
Muszę zapytać o to Boga! Wczoraj, kiedy byłem zmęczony powierzyłem go opiece Boga. Jeśli 
uciekł albo został ukradziony, to nie moja wina. To ty zawsze mnie uczyłeś, aby mieć we 
wszystkim wielkie zaufanie do Boga, czyż nie prawda?». «Masz mieć wielkie zaufanie do 
Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda - odpowiedział mistrz. - Czy nie wiesz głup-
cze, że Bóg nie ma innych rąk do pracy poza twoimi?» 
Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję; 
jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach. Tylko Bóg może dać miłość; 
jednak ty możesz uczyć innych jak kochać. Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasie-
wać zgodę. Tylko Bóg może dać siłę; jednak ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego. Tylko 
Bóg może dać życie; jednak ty możesz go uczyć innych. Tylko Bóg może dać światło; jednak 
ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach. Tylko Bóg jest życiem; jednak ty możesz 
wzbudzić w innych pragnienie. Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożliwe; jednak 
ty możesz uczynić to, co możliwe. Bóg jest samowystarczalny; podoba mu się jednak, gdy 
może na ciebie liczyć.  (pieśń brazylijska)                                                          Bruno Ferrero 

 


