
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 15.11 Dzień Powszedni   
1600  +Józefa, Franciszkę, Michała Wawrzyckich, Katarzynę, Władysława Kasperków, 

Marię, Józefa Pszczołów Irenę, Antoniego Lisów i Helenę  

1630 + Mariana, Marię, Adama, Tomasza Kubickich, Bogusławę, Stanisława, Andrzeja 

Znój  

Wtorek 16.11 Dzień Powszedni  
1600 + Marię, Józefa, Zygmunta, Stanisława Kamińskich  

1630 W 10 r. ur.  Kornela Woźniaka o Boże bł. i potrzebne łaski 

Środa 17.11 św. Elżbiety Węgierskiej (wsp.) 
1600 + Jana, Mariannę i zm. z r. Ślusarczyków i Sochów, Władysława, Marię i zm. z r. 

Białków i Wylazowskich 

1800 1) +  Anielę, Tadeusza, Michała, Mariannę Wotlińskich, Stanisława, Mariannę Za-

rzyckich  2) +Genowefę, Stanisława Stachurów 3) + Cecylię Korban 4) + Elżbietę Krzysz-

kowską od koleżanek z pracy z WSD w Kielcach 5) + Mariusza Materka od Janiny Gawlik 

z rodziną 6) + Krystynę Modelską od przyjaciół 7) + Jerzego Sergiela, Tadeusza Domaga-

łę, Józefa i Jadwigę Ogniewskich 8) + Jana Skarbka od r. Lużyńskich i Kitlińskich  

9) + Zofię Gruszczyńską od uczestników pogrzebu 

Czwartek 18.11 bł. Karoliny Kózkówny (wsp.)  - RELIKWIE 

1600  + Bolesława (r. śm.), Anielę, Henryka Malickich, zm. z r. Malickich zam. syn Józef  

z rodziną 

1630 + Irenę Kasperek od brata Darka z rodziną  

Piątek 19.10 bł. Salomei (wsp.)  - RELIKWIE 

1600 + Elżbietę Krzyszkowską od braci ciotecznych Tomasza z rodziną i Norberta  

1630 + Józefa Mazura (5 r. śm.) zam. córka Emila z rodziną  

Sobota 20.10 św. Rafała Kalinowskiego (wsp.)  - RELIKWIE 
1600  + Władysława Domagałę (r. śm.) z int. rodziny  

1630 + Helenę Kutę (2 r. śm.) i zm.  z rodziny Kutów i Golów  

Niedziela 21.10 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
800 + Bolesława Stachurskiego, Jana Szklarskiego, Józefa, Stefanię, Władysława Gawior 

zam. córka z rodziną  

1000 za Parafię  

1200 w int. Chóru Parafialnego  

1600 + Stanisława Lacha (14 r. śm) 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dn 12, 1-3 / 
                Hbr 10, 11-14. 18 
Ewangelia: Mk 13, 24-32 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «W owe dni, po wielkim 
ucisku, „słońce się zaćmi i księ-
życ nie da swego blasku. Gwiaz-
dy będą spadać z nieba i moce 
na niebie” zostaną wstrząśnięte. 
Wówczas ujrzą Syna Człowie-
czego, przychodzącego w obło-
kach z wielką mocą i chwałą. 
Wtedy pośle On aniołów i „zgro-
madzi swoich wybranych z czte-
rech stron świata, od krańca 
ziemi po kraniec nieba”. A od 
figowca uczcie się przez podo-
bieństwo. Kiedy już jego gałąź 
nabrzmiewa sokami i wypuszcza 
liście, poznajecie, że blisko jest 
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te 
wydarzenia, wiedzcie, że to bli-
sko jest, u drzwi. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nie przeminie to 
pokolenie, aż się to wszystko 
stanie. Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub godzinie 

nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec». 

Kazanie espresso… 
Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas lęk  
i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata i przyszłych wydarzeniach. Pierw-
sze przyjście Pana dziejów i historii dokonało się w pokorze i uniżeniu, przy drugim Pan 
objawi się w chwale. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej 
gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił nam czas, by się 
nawrócić wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi i ze sobą.      /ks. Mariusz Frukacz/ 
 

Nasze życie w Twoich dłoniach 
 

 

 

Extra… 
× 14.11.1856 – W Poznaniu uruchomiono gazownię miejską. 
× 15.11.1858 – Otwarto dworzec Rzeszów Główny. 
× 16.11.1939 – Al Capone został zwolniony przedterminowo z więzienia. 

 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu zmarli: 

+ Wawszczyk Marianna z Kowali. Pogrzeb planowany jest na wtorek na godz. 11 30. Ciało 
zostanie złożone na cmentarzu w Kielcach. 
+ Zenon Chmura również z Kowali. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14 00. Módlmy 
się: „Wieczny odpoczynek…” 

▪ Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka  

w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy 
będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko 
nas. Po Mszy św. możemy złożyć datek do puszki. 

▪ W tym tygodniu patronują nam: 

- w środę - św. Elżbieta Węgierska, 
- w czwartek - bł. Karolina Kózkówna - Msza św. 
z relikwiami, 
- w piątek - bł. Salomea, zakonnica - Msza św.  
z relikwiami, 
- w sobotę - św. Rafał Kalinowski - Msza św.  
z relikwiami. 

▪ Jak w każdą środę zapraszamy na Nabożeń-

stwo do M. B. Nieustającej Pomocy i jak w każ-
dy trzeci piątek miesiąca na Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 18 00. 

▪ Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. 

Przyszła niedziela, to uroczystość Jezusa Chry-
stusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela 
przed Adwentem. 

▪ Za tydzień w trzecią niedzielę listopada ob-

chodzimy  Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych ustanowiony przez Pa-
pieża Jana Pawła II. 

▪ Również w przyszłą niedzielę odbędzie się 

zbiórka do puszek na pomoc migrantom.  

▪ Na stoliku za ławkami znajdują się kalendarze misyjne w cenie 5 zł. Dochód ze sprzedaży 

kalendarzy przeznaczony jest na nowo powstałą parafię św. Jana Pawła II na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. 

▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 

▪ Podczas wyczytywania wypominek prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieścisłości. 

▪ Dziękuję za ofiarność w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Czy wiesz, że… 
1) Św. Stanisław Kostka został świętym wcześniej niż założyciel zakonu do którego wstąpił  
i był jednocześnie pierwszym w ogóle jezuitą wyniesionym na ołtarze. Nie miał nawet 18 lat 
kiedy zmarł. By wstąpić do zakonu uciekł z domu i przemierzył pół Europy. Jego ojciec był 
wściekły kiedy dowiedział się że jego syn wstąpił do zakonu Jezuitów. Napisał do niego list 
pełen wyrzutów w którym napisał Stanisławowi, że „splamił honor znakomitego rodu Kost-
ków”. Czas pokazał, że ten młody nastoletni człowiek doskonale wiedział co chce robić. Co 
pomyślimy my dzisiaj o jego zachowaniu i honorze roku? Kto w tym zestawieniu miał racje? 
2) Na świecie jest 3026 jednostek kościelnych (tj. diecezji, administratur, wikariatów, prefek-
tur apostolskich itd.) a 1117 (517 w Afryce, 482 w Azji, 71 w Ameryce, 46 w Oceanii) z nich 
podlega Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w której przez wiele lat swojego życia pra-
cował nasz rodak obecnie abp. Tadeusz Wojda SAC. 

Boży człowiek… -  św. Odo z Cluny (18 listopada) 
Odo (Odon) urodził się ok. roku 878 w Akwitanii (Francja) jako syn rycerza Abbona. Wy-
chowywał się na dworze księcia Wilhelma Akwitańskiego. Kiedy miał 19 lat, został - chociaż 
nie miał święceń - kanonikiem przy katedrze w Tours dla pobierania części dochodu. Ani 
stosunki dworskie owych czasów, ani kościelne nie odpowiadały prawemu charakterowi 
Odona. Służbę bowiem tak świecką, jak i duchowną Odo pojmował jako powołanie Boże, 
podczas gdy powszechnie traktowano je jako okazję do zdobywania godności, urzędów  
i dochodów z nimi związanych. Dlatego Odo wstąpił do benedyktynów w Baume. Miał wów-
czas 30 lat. Wybrał sobie to opactwo celowo, gdyż kwitła w nim karność i obserwancja za-
konna. Przełożonym opactwa w Baume był wówczas Berno. Upatrzył on sobie Odona na 
swojego następcę. Tak się też stało w roku 924. Kiedy Odo miał już 46 lat, objął kierownic-
two nad opactwami w Baume i w Cluny. Kiedy jednak okazało się niemożliwe prowadzenie 
dwóch odległych od siebie opactw, zrezygnował z opactwa w Baume, które nie potrzebowa-
ło reform, pozostając przełożonym opactwa w Cluny. Najpierw zabrał się do jego rozbudo-
wy. Następnie pomyślał o zabezpieczeniu mnichom utrzymania. Teraz zabrał się do reformy 
wewnętrznej. Za wzór obrał sobie św. Benedykta z Anianu, którego nazwano "drugim ojcem 
benedyktynów" dla reform, jakie przeprowadził w zakonie (+ 821). Pan Bóg pobłogosławił 
dziełu. Opactwo zaczęło rosnąć. Coraz liczniej zgłaszali się do niego kandydaci. Przykład 
pociągnął także inne klasztory, które również zapragnęły reformy. Tak więc w roku 937 już 
17 opactw zgłosiło swój akces do reformy kluniackiej - we Francji i we Włoszech. Błogosła-
wieństwem dla opactwa w Cluny było to, że przez szereg lat sprawowali w nich władzę 
zwolennicy reformy - święci opaci. Dzieło, zapoczątkowane przez Odona, nie tylko się 
utrzymało, ale niebawem tak się rozpowszechniło, że objęło niemal wszystkie benedyktyń-
skie ośrodki w liczbie ok. 2 tys. Odon przeprowadzał swoje reformy w ścisłym porozumieniu 
z Rzymem, dokąd udawał się kilka razy. W czasie jednej z takich podróży zmarł w drodze 
powrotnej w Tours 18 listopada 942 roku w wieku 64 lat. 

Zamyśl się… 
Koszt źle pomyślanych eksperymentów 
społecznych jest czasem nie do oszaco-
wania. Takie działania mogą niszczyć nie 
tylko materialne, ale i duchowe funda-
menty ludzkiej egzystencji, pozostawiając 
po sobie moralny szczątek, na którym 
przez długi czas nic nie można zbudo-
wać…                                /Władimir Putin/ 

Uśmiech 
Po chrzcinach braciszka, przez całą drogę  
z kościoła do domu, mały Jasio płakał na tylnym 
siedzeniu samochodu. Ojciec trzy razy pytał go 
co się stało, ale malec tylko płakał. Wreszcie 
Jasio odpowiedział: - Bo ksiądz w kościele 
powiedział, że chciałby, abyśmy wychowywali 
się w katolickich domach... ale ja chcę zostać  
z wami! 

Coś dla ducha… 
„O kwiatach żądzy” 

Pewien młody mnich, spoglądając na cudownie ukwieconą łąkę, powiedział do przełożone-
go: - Ślub czystości jest ciężki dla nas, zakonników. To tak, jak mieć przed sobą obfitość 
wspaniałych, pachnących kwiatów, a nie móc zerwać nawet jednego... 
Przechodził tamtędy człowiek żonaty i, usłyszawszy te słowa, zauważył: 
- A co powiedzieć o nas, żonatych mężczyznach? Zerwaliśmy jeden kwiatek, posmakowali-
śmy jego zapachu, a silna jest nasza żądza poznania innych. Czy więc czystość właśnie dla 
nas nie jest trudniejsza? 
Pewna kobieta, wysłuchawszy tych wywodów, rzekła: 
- Czy jest większe cierpienie nad to, że nie zrywa nas ten, którego chcemy, i wtedy, kiedy 
tego chcemy? 
Pan Bóg, słysząc to wszystko, pomyślał sobie: "Mają rację wszyscy troje. Życie w czystości 
jest trudne dla wszystkich. Dlatego obiecałem czystym w sercu, że ujrzą Moje oblicze". 

/Pier D'Aubrigy/ 
 


