
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 18.10 Święto św. Łukasza, Ewangelisty 

1600  + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka zam. rodzina 

1700 + Józefę, Stefana Radomskich (r. śm.) 
Wtorek 19.10 bł. Jerzego Popiełuszki  - RELIKWIE 
1600 + Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasperków, Józefa Wawrzyckie-

go, Irenę, Antoniego Lisów  

1700 + Jana (r. śm.), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów  

Środa 20.10 św. Jana Kantego, prezbitera 

1600 + Rafała Taracha  

1800 1) + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich, Wiesława Januszka i Jerzego Cie-

lebałę zam. rodzina 2) + Genowefę, Bolesława i Andrzeja Puchałów 3) + Wiesława Biela-

sa (r. śm.) 4) + Cecylię Korban 5) + Elżbietę Krzyrzkowską od Katarzyny Skrok z mężem 

Rafałem, córką Antoninką i synem Antosiem 6) W 1 rocznice ur. Tobiasza Petera o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski 7) + Sławomira Korbana z int. rodziców 8) + Genowe-

fę (15 r. śm.), Bolesława, Andrzeja Puchałów, Stanisława, Anielę, Władysława Zygadło  

9) + Mariusza Materka od Pawła Machulskiego z rodziną 10) + Krystynę Modelską od p. 

Rybczyńskich z Domosu 11) w 45 rocznice śluby Anny i Bogdana o Boże bł i potrzebne 

łaski na dalsze lata życia małżeńskiego zam dzieci. 12) + Tadeusza Barana, Mariusza Sta-

churskiego, Alfredę, Witolda Mirek 13) + Mieczysława Chmurę, Antoninę i Franciszka 

Stanek, Adama Frankowicza i Mariannę Kobel 14) + Kazimierza, Genowefę, Leona, Ta-

deusza, Stanisława Baranów i Wandę Pepasińską 15) + Janinę i Stanisława Tkacza, Wa-

cława, Katarzynę, Józefa Puchałów 

Czwartek 21.10 bł. Jakuba Strzemię  - RELIKWIE 

1600  + Bronisławę Pędzik (r. śm.) z int. rodziny 

1700 + Bogdana, Władysława, Mariannę, Apolonię, Wincentego Zychowiczów, s. Helenę 

Pędzik, Mateusza Marciniewskiego  

Piątek 22.10 św. Jana Pawła II  - RELIKWIE 

1600 + Stanisława, Katarzynę Skarbek i zm. z rodziny 

1700 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę i Jana Cudzików  

 Sobota 23.10 Dzień Powszedni 
1600  + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa, Krystynę Krąż, 

Stanisławę Ziółkowską  

1700 + Danutę, Stanisławę, Henryka, Bogdana Stachurów, Mateusza Węgrzyna zam. rodz. 

Niedziela 24.10 Niedziela Zwykła - RELIKWIE BŁ. JANA BALICKIEGO 
800 + Mieczysława Malickiego (3 r. śm.) z int. żony i synów   

1000 + Stanisława (r. śm.), Władysławę, Stanisława, Henryka, Mariannę Jędrochów  

1200  za Parafię 

1600 + Henryka Kmiecika (12 r. śm.) z int. dzieci. 
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XIX Niedziela Zwykła 
17 października 2021 r. Nr 46 (673) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 53, 10-11  
                Hbr 4, 14-16 
Ewangelia: Mk 10, 42-45 
Jezus, przywoławszy 
Dwunastu, powiedział 
do nich: «Wiecie, że ci, 
którzy uchodzą za wład-
ców narodów, uciskają 
je, a ich wielcy dają im 
odczuć swą władzę. Nie 
tak będzie między wami. 
Lecz kto by między 
wami chciał się stać 
wielkim, niech będzie 
sługą waszym. A kto by 
chciał być pierwszym 
między wami, niech 
będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn 
Człowieczy nie przy-
szedł, aby mu służono, 
lecz żeby służyć i dać 
swoje życie jako okup za 
wielu». 
 

 

Kazanie espresso… 
Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali. My też jesteśmy słabi. Ale gdy powie-
rzymy Mu swoje życie, On nas umocni. Zmieni kierunek naszej energii – staniemy się ludź-
mi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego zmartwych-
wstaniu.                                                                                                  /Ks. Mariusz Frukacz/ 
 
 
 
 

Panie, gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, 
przyślij mi kogoś, kim ja mógłbym się zająć 

 

 
 

Extra… 
× 17.10.1655 – Potop szwedzki: wojska szwedzkie zdobyły Kraków. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Misyjną, gdyż rozpoczyna Tydzień Misyjny, w 
którym modlimy się za misjonarzy i ich dzieło. 
▪ Zgodnie z ogłoszeniem sprzed tygodnia dzisiaj, po Mszy św. o godz. 8 00 - spotkanie 
Rady Parafialnej. 

▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 

- w poniedziałek - Święto św. Łukasza, Ewangelisty; 
- we wtorek – 
bł. ks. Jerze-
go Popie-
łuszki, kapła-
na i męczen-
nika; Msza 
św. z reli-
kwiami. 
- w środę –
 św. Jana 
Kantego, 
prezbitera; 
- w czwartek 
– bł. Jakuba Strzemię, biskupa; Msza św. z relikwiami. 
- w piątek – św. Jana Pawła II, papieża; Msza św. z relikwiami. 
- w niedzielę – bł. Jana Balickiego, prezbitera; Msza św. z relikwiami. 
▪ Spotkanie ministrantów - środę o godz. 18 00 na hali sportowej. 
▪ W piątek rozpoczniemy Nowennę do bł. Jana Beyzyma przed uroczystym wprowadzeniem 
Jego relikwii w ostatnią niedzielę października na Mszy św. o godz. 10 00 przez ks. Kancle-
rza Kurii Kieleckiej. 
▪ W przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 10 00 prosimy dzieci komunijne o pozostanie  
w kościele na naukę śpiewu. 
▪ Zarezerwowałem miejsca w kinie Moskwa w Kielcach na przyszła niedzielę na godz. 17 30 
na film pt.: „Fatima”. Bardzo proszę o zapisy w zakrystii. Muszę dać odpowiedź o ilości osób 
do piątku. Wcześniej trzeba będzie umówić pojazd. Film jest fabularny, podobno bardzo 
ciekawy. Cena biletu 12 zł. 
▪ Planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Lichenia, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba 
osób. Można wpisywać się na listę w zakrystii do następnej niedzieli włącznie. Informacje 
szczegółowe u ks. Damiana. 
▪ Zbliża się miesiąc listopad, który w tradycji Kościoła poświęcony jest modlitwie za zmar-
łych. W śmierci Bóg powołuje nas do siebie. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez 
winy, dlatego umarli potrzebują oczyszczenia. Wspólnota Kościoła spiesząc im z pomocą 
składa ofiarę Mszy św. i modli się za nich. Na bocznych ołtarzach znajdują się karteczki na 
wypominki. Proszę o czytelne wypisywanie imion i nazwisk w mianowniku, oraz zaznacze-
nie godziny 8 00 lub 12 00. 
▪ Trwają prace nad umieszczeniem krzyża na wieży kościelnej. 
▪ W ubiegłą niedzielę na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z okazji 21 Dnia Papieskie-
go do puszki przed Kościołem złożono 1 230 zł. Bóg zapłać 

Nowenna do bł. Jana Beyzyma 
Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy! Ty przez sługę swego Jana Beyzyma okazy-
wałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym, najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśli-
wych, opuszczonym i odepchniętym, odgrodzonym od społeczności ludzkiej murem lęku  
i pogardy. W Twym wielkim miłosierdziu i przez jego wstawiennictwo uczyń nas narzędziem 
Twojej Opatrzności, dobroci i pocieszenia dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. Bł. Janie Beyzymie módl się za nami! 

Boży człowiek… -  Święty Seweryn Boecjusz (23 października) 
Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymianinem. Urodził się 
około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu Anicjuszów. Za króla Odoakra 
piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła na syna. Pozostał przy niej 
nawet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, za-
zdrośni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spi-
sek. Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go wszyst-
kich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić (524). 
Niedługo potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symmach, teść Boecjusza (525), i pa-
pież św. Jan I (526). Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. W roku 526 
przeniesiono jego relikwie do kościoła św. Piotra in Ciel d'Oro. W roku 1799 przeniesiono je 
do katedry, ale w roku 1923 oddano je ponownie do kościoła św. Piotra. Trumienka z jego 
relikwiami znajduje się do dziś w krypcie tego kościoła. Papież Leon XIII dekretem z 15 
grudnia 1883 roku zatwierdził kult Seweryna dla miasta Pavii. Święty doznaje czci również  
w Rzymie w kościele S. Maria in Portico in Campitelli, gdzie czci doznaje również jego 
krewna, św. Galia. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Jezu wzywa nas wszystkich i ciebie również, abyśmy byli uczniami misjonarzami. Czy jesteś 
gotowy? Wystarczy być dyspozycyjnym na Jego wezwanie i żyć w zjednoczeniu w Panem  
w najbardziej codziennych sprawach, w naszej pracy, spotkaniach, codziennych zajęciach, 
w naszych codziennych :zbiegach okoliczności” pozwalając się zawsze prowadzić Duchowi 
Świętemu. Jeśli jesteś poruszony przez Chrystusa, jeśli robisz coś, bo Chrystus cię prowa-
dzi, to inni łatwo to zauważą. Twoje świadectwo życia wywołuje zadziwienie a zadziwienie 
sprawia, że inni zadają sobie pytanie: - Jak to możliwe? Lub -skąd ta osoba bierze miłość,  
z jaką traktuje wszystkich, życzliwość. Dobry humor? Pamiętajmy, że misja nie jest prozeli-
tyzmem, ale opiera się na spotkaniu między ludźmi, na świadectwie mężczyzn i kobiet, 
którzy mówią – Znam Jezusa, chciałbym abyś i ty Go poznał. Bracia i siostry, módlmy się, 
aby każdy ochrzczony uczestniczył w ewangelizacji i aby każdy ochrzczony był dyspozycyj-
ny do misji poprzez świadectwo swojego życia. I niech to świadectwo życia ma smak Ewan-
gelii.                                                                                                            /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Nienawiść, fanatyzm i terroryzm 
profanują imię Boga i zniekształcają 
prawdziwy wizerunek człowieka.”  

/Św. Jan Paweł II/  

Uśmiech 
Szkot wsiada do taksówki i pyta: - Ile zapłacę za 
przejazd na dworzec? - Dwa funty. - A za walizkę? - 
Walizkę zawiozę za darmo. - To proszę zawieźć ją 
na dworzec, a ja pójdę piechotą! 

Coś dla ducha… 
„Postęp” 

Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii i w Ameryce Południowej, by 
odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych dwóch dniach tubylcy 
wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z nieludz-
ko ciężkich obowiązków. Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim 
nieruchomo w milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie byli  
w stanie już dłużej pracować, było jasne jak słońce. Zniecierpliwiony poszukiwacz spogląda-
jąc na swój zegarek i wymachując rękoma na szefa tragarzy, dał mu do zrozumienia, że 
mają ruszyć szybko, bo czas ucieka. «To niemożliwe - odpowiedział spokojnie człowiek. - Ci 
ludzie biegli nazbyt szybko, teraz czekają, aż powrócą do nich ich dusze». 
Ludzie naszych czasów są we wszystkim coraz szybsi. Ale są też wciąż bardziej niespokoj-
ni, umęczeni i nieszczęśliwi. Dlatego, że ich dusze zostały w tyle i nie mogą za nimi nadą-
żyć.                                                                                                                   /Bruno Ferrero/ 

 


