
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 25.10 Dzień Powszedni   
1600  + Helenę Nowak (9 r. śm.), Stanisławę, Bolesława Jędrochów zam. Edward 
1700 + Jerzego Grudnia i Leokadię Grabowską zam. r. 
Wtorek 26.10 Dzień Powszedni  
1600 +  Mateusza Machulskiego (2 r. śm.) i zm. z r. Machulskich i Wiejasów zam. r. 
1700 + Tadeusza, Mateusza, Pelagię Węgrzyn  
Środa 27.10 Dzień Powszedni    
1600 +  Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Reginę, Władysława, Edwarda 
Kasperków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza  
1800 1) + Ryszarda (6 r. śm.), Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik, Fran-
ciszkę, Władysława Sołtys 2) + Janinę Szulkowską (10 r. śm.) 3) + Tadeusza, Genowefę 
Januszków, Wiesława, Marianne Kubickich 4) + Henryka Kowalskiego, Anielę, Józefa, 
Edwarda i Stanisława Malickich 5) + Władysława i Stanisławę Kowalskich (1 r. śm.) 6) 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Franciszki – 
z int. siostrzenicy 7) + Mariusza Stachurskiego od sołtysa z Brzezin 8) + Mariannę Kowal-
ską 9) za zmarłe i żywe członkinie Koła Różańcowego św. Szarbela z Nidy 10) + Jana i 
Helenę Soję. 
Czwartek 28.10 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
1600  + Tadeusza Frankowicza zam. mama  
1700 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  
 Piątek 29.10 Dzień Powszedni  
1600 + Tadeusza, Genowefę, Wiesława Januszków i Mariannę Kubicką  
1700 + Franciszkę, Jana Kubickich  
Sobota 30.10 Dzień Powszedni 
1600  + Mariana Piotrowskiego i zm. z r. Piotrowskich  
Niedziela 31.10 Niedziela  
800 + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka, Włodzimierza Lech 
1000 + Zdzisława Metrykę  
1200   1) za Parafię  
         2) W 1 r. ur. Hanny Głodek z int. rodziców, chrzestnych i dziadków  
1600 + Józefa, Józefę, Stanisława, Jana Gajdów, Mariannę i Zygfryda Kruk i zm. z r. Kru-
ków i Lachów, Tomasza i Floriana Litwina, Edwarda Wrzostkiewicza  
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XXX Niedziela Zwykła 
24 października 2021 r. Nr 47 (674) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 31, 7-9 /  Hbr 5, 1-6 
Ewangelia: Mk 10, 46b-52 
Gdy Jezus wraz z uczniami i spo-
rym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, 
syn Tymeusza, siedział przy dro-
dze. A słysząc, że to jest Jezus  
z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezu-
sie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!» Wielu nastawało na niego, 
żeby umilkł. Lecz on jeszcze gło-
śniej wołał: «Synu Dawida, ulituj 
się nade mną!» Jezus przystanął  
i rzekł: «Zawołajcie go». I przywo-
łali niewidomego, mówiąc mu: 
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię». On zrzucił z siebie płaszcz, 
zerwał się na nogi i przyszedł do 
Jezusa. A Jezus przemówił do 
niego: «Co chcesz, abym ci uczy-
nił?» Powiedział Mu niewidomy: 
«Rabbuni, żebym przejrzał». Je-
zus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał 
i szedł za Nim drogą. 
 

 

Kazanie espresso… 
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często w życiu 
duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach trudnych, gdy szukamy 
Boga, wołamy do Niego. Chcemy by nas usłyszał i pomógł nam. Ale świat i inni ludzie pró-
bują zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, aby On mógł odpo-
wiedzieć. Zagłuszają kolorowymi reklamami, a nawet ateistycznymi billboardami, zakłamu-
jąc rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał” dosłownie po grecku oznacza: „żebym 
spojrzał w górę”. Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli 
wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa w naszym życiu.                              /ks. M. Frukacz/ 
 
 
 

Dobrze, o Panie, żeś mnie upokorzył… 
 
 
 

Extra… 
× 24.10. 1861 – Otwarto linię kolejową Toruń-Bydgoszcz. 
× 26.10. 1971 – Zakupiono licencję na produkcję Fiata 126 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje ze względu na przeżywany Tydzień Misyjny. 
Po Mszy św. o godz. 10 00 prosimy dzieci komunijne o pozostanie w kościele na naukę 
śpiewu. 
▪ Wyjazd do kina Moskwa w Kielcach na film pt.: „Fatima” po Mszy św. i różańcu o godz. 17 
00 spod kościoła. Będziemy jechać przez ul. Chęcińską, toteż można zgromadzić się na 
przystankach autobusowych. 
▪ W liturgii tygodnia w czwartek przeżywamy Święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza. 
▪ Sprzątamy groby na 2 listopada - na Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pa-
miętajmy, żeby na Odpust Parafialny – na Wszystkich Świętych, posprzątać - przygotować 
swoją duszę. Spowiedź przed odpustem, w piątek i w sobotę od godz. 15 00. 
▪ W związku z wyjazdem naszych Księży Biskupów do Rzymu z wizytą ad limina Apostolo-
rum, która będzie odbywać się w dniach 25-30 października 2021 r., pamiętajmy o modlitwie 
za Ojca Świętego Franciszka, za Księży Biskupów Diecezji Kieleckiej i ponad 20 Biskupów 
innych diecezji. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 18.00 w świetlicy przy fontannie 
▪ Jednodniowa pielgrzymka do Lichenia odbędzie isę w sobotę 13 listopada, lista dostępna 
w zakrystii. Jest jeszcze 10 wolnych miejsc. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 listo-
pada, godzina zostanie podana za tydzień. 
▪ W dniach 30.10-02.11 odbędzie się XIII Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezi-
nach. Tradycyjnie przy wejściach na naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek. W poniedziałek na parkingu znicze będzie rozprowadzać na ten cel młodzież  
z parafii. Z pieniędzy zeszłorocznej zbiórki zostały podjęte prace przy pomniku na grobie 
legionisty Józefa Jędrochy. Akcja odbędzie się w tym roku pod hasłem: „Każda sekunda 
życia warta jest milionów lat pamięci”. 
▪ W przyszłą – ostatnią niedzielę października - przeżywać będziemy Uroczystość Poświe-
cenia Kościoła Własnego. 
▪ W niedzielę 31.10. o godz. 18.00 odbędzie się już po raz jedenasty czuwanie  „Świętych 
Obcowanie”. Zgromadzimy się z około 80 świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać 
się do Boga. Wykorzystajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę  
i doświadczanie wspólnoty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Szczegól-
nie zapraszamy kandydatów do bierzmowania. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w akcji: „Upominek pachnący dobrem”. 
Akcja ma na celu zebranie nowych przyborów toaletowych dla bezdomnych ze schroniska  
w Kielcach. Do 7 listopada w przedsionku kościoła jest wystawiony kosz, do którego można 
wrzucać: mydło, pastę, szczoteczkę do zębów, maszynkę, piankę do golenia, antyperspi-
rant, itp. 
▪ Przed nami kolejny miesiąc. Już dzisiaj zapraszam na czuwanie przed Najświętszym Sa-
kramentem z 5 na 6 listopada. Kto może - dla celów organizacyjnych - proszę o wpisanie się 
na listę znajdującą się za ławkami. 
▪ W ubiegłą niedzielę na spotkaniu Rady Parafialnej dyskutowaliśmy nad Regulaminem 
Cmentarza, który od 1 listopada będzie zamieszczony na naszym cmentarzu. Omówiono 
wszystkie punkty regulaminu, uchwalono konieczność zamykania bram cmentarnych ze 
względu na takie wymogi sanepidu, w nawiązaniu do sąsiednich parafii dostosowano opłaty 
za miejsce w wysokości 30 zł. rocznie od mieszkańców naszej Parafii, które powinny być 
odnawiane co 20 lat. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Cmentarza. 
▪ W tym tygodniu wywieźliśmy odpady z cmentarza. Dziękuję kierowcy - Rafałowi Wieczor-
kowi, który w swoim samochodzie pomieścił blisko 6 ton. Dziękuję Łukaszowi Znojowi, który 
wielką koparką to załadował. Dziękuję sołtysowi z Brzezin, Józefowi Kowalskiemu, Tadeu-
szowi Węgrzynowi i Andrzejowi Noskowi za pomoc w tym przedsięwzięciu. 
▪ Kto posiada sprzęt, proszę o wywóz odpadów organicznych z cmentarza. Po opróżnieniu 
pojemnika we wtorek, za parę godzin już był pełny gałęzi, krzewów, trawy i liści. 

  

 

▪ Dziękuję mieszkańcom Brzezin za przybycie w dniu wczorajszym do porządkowania 
cmentarza. Zapraszam w przeszła sobotę – już bezpośrednio przed odpustem i Uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych - również osoby z Nidy, Kowali i Podwola. 
▪ Zapewne zauważyliśmy ustawiony krzyż na wieży kościoła. Dokonali tego Gil Ryszard  
i Majcherczyk Władysław. 
▪ Odmówmy Nowennę do bł. Jana Beyzyma przed uroczystym wprowadzeniem Jego relikwii 
w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10 00 przez ks. Kanclerza Kurii Kieleckiej 

Boży człowiek… - bł. Bonawentura z Potenzy  (26 października) 
Karol Antoni Gerard był Włochem. Urodził się w 1651 r. w Potenzy w ubogiej rodzinie Gdy 
miał 15 lat, wstąpił do franciszkanów konwentualnych w Nocerze i przyjął zakonne imię 
Bonawentura. W 1675 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Mataloni i otrzymał, 
mimo chęci zostania tylko bratem zakonnym, święcenia kapłańskie. Przełożeni wysłali go 
najpierw do Lapia, później do Amalfi, gdzie jego kierownikiem duchowym został niezwykle 
świątobliwy Dominik z Muro. Wkrótce uczeń dorównywał mistrzowi. Był poszukiwanym 
spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nawet biskup z Ravello powołał go na swego 
spowiednika, poruczył mu też troskę o zbawienie mieszkańców diecezji. Chętnie pełnił po-
sługę kapłańską wobec ubogich i więźniów. Pomimo podeszłego wieku w 1707 r. wyruszył 
do Neapolu, aby zająć się mieszkańcami dotkniętymi zarazą. Pielęgnował chorych z nie-
zwykłą troskliwością i leczył ich cudownie olejem z lampki św. Antoniego. Był również leka-
rzem dusz, bo wielu ludzi pod jego wpływem nawróciło się, podjęło pracę nad sobą i pokutę, 
gdyż z wielką żarliwością głosił słowo Boże. Był z natury wybuchowy, porywczy i złośliwy. 
Długo pracował nad sobą i modlił się, co spowodowało zmianę charakteru. Bóg sprawił, że 
miał dar proroctwa, uzdrawiania, zachwyceń i objawień niebieskich. Był wiernym naśladow-
cą św. Franciszka z Asyżu w surowości życia, podejmowaniu pokuty i postów. Podobnie jak 
on, gdy w Atrani spotkał trędowatego, który chorobą swą nawet w nim wywołał odrazę, 
wrócił się, ucałował nieszczęśliwca, aby nie zawinić brakiem miłości bliźniego. Szerzył cześć 
Najświętszej Maryi Panny; z Jej imieniem na ustach zmarł w Ravello 26 października 1711 
r. Wcześniej przepowiedział swoją śmierć.  

Zamyśl się… 
„Latem na Mszę Świętą chodzi zaledwie kilka 
starszych niewiast. Inni pracują w niedziele przez 
całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą, czym się 
zająć, idą na Mszę świętą jedynie po to, by sobie 
drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu chodzą 
do rzeźni jak psy!”                /Maryja w La Salette/  

Uśmiech 
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan 
z bezsenności? 
- Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwi-
dować przyczynę. 
- Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiąza-
na do naszego dziecka. 

Coś dla ducha… 
„Wybryk” 

Kobieta złożyła ręce w trąbkę i przykładając je do ust, zawołała w kierunku grupy mężczyzn, 
którzy niezmordowanie szli do przodu. - Czy chłopiec jest z tobą? Mężczyzna, silny typ  
o łagodnym i serdecznym wyglądzie, odpowiedział: - Nie. Myślałem, że jest z wami. 
Kobieta zatrzymała się i zaczekała, aż przejdzie rozgadana grupa kobiet. Coraz bardziej 
zmartwiona zagadywała wszystkie: - Nie widziałyście mojego syna? Kręciły głową. Żadna 
go nie widziała. Zatrzymała się na środku drogi, a mężczyzna doszedł do niej. Kobieta była 
zaniepokojona i podenerwowana: - Skoro jest już mężczyzną, powinien być z tobą! Mężczy-
zna spokojniej odpowiedział: - Ale jest ciągle przywiązany do ciebie! - głos jednak zdradzał 
pewne zaniepokojenie. - Mogłeś zwrócić uwagę, nie? 
- Ja? Skoro ty zawsze bierzesz go w obronę! 
- Kto to mówi! To wy trzymacie zawsze razem! Mężczyzna i kobieta spojrzeli na siebie. Ich 
twarze złagodniały. - Wybacz mi! 
- Ty mi przebacz!                                                                                               /Bruno Ferrero/ 

 


