
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 19.09 Dzień Powszedni  
1800 + Mateusza i zm. z r. Machulskich i Wiejasów 

1830 + Paulinę Mazur z int. Honoraty 

Wtorek 20.09 świętych Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Tow. (wsp.) 
1800 O zdrowie dla Aleksandry i Marcela Wierzbickich 

1830 W 18 r. ur. Nikodema o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu 

Środa 21.09 Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 

1800 1) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra, Mariana  

i zm. z r. Rejmentów, Józefa, Elżbietę, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława, 

Teresę 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) za żywych i zm. członków Koła Ró-

żańcowego Św. Ojca Pio 4) + Janinę Zychowicz od Mieczysławy Sabat z r. 5) + Jerzego 

Klimczaka od sąsiadów Czwartoszów 6) + Zofię, Agnieszkę Iwanowską, Helenę, Antoniego 

Dziewięckich zam. Zofia Kruk z r. 7) + Piotra Kowalskiego od sołtysa z Brzezin 8) + Jacka 

Genderkę (2 r. śm.) 9) + Mariannę Gawior od koleżanek i kolegów córki Marty z pracy  

10) + Annę Stachurską od sąsiadów Jędrochów 

1900 Msza Święta 

Czwartek 22.09 Dzień Powszedni - REL. BŁ. BERNARDYNY JABŁOŃSKIEJ 
1800 + Janinę Zychowicz zam. r. Zychowiczów, Kruków i Zacharskich 

1830 + Marię Gruszczyńską od męża z dziećmi 

Piątek 23.09 św. Pio - RELIKWIE 
1800 + Annę, Ignacego Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruka, Władysławę, Tadeusza, 

Marka Szewczyka, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę, Danutę Mazur 

1830 + Janinę Zychowicz zam. chórzyści 

Sobota 24.09 Dzień Powszedni 
1600 Ślub: Milena Frankowicz i Tomasz Wrzosek 

1700 Ślub: Adrianna Olejarczyk i Dawid Stępień 

1800 W 18 r. ur. Arkadiusza Raczyńskiego o potrzebne łaski w dorosłym życiu z int. rodzi-

ców i siostry 

1830 + Stanisława Pietszczyka od żony Jolanty z dziećmi 

Niedziela 25.09 XXVI Niedziela Zwykła 
800 + Reginę, Władysława i Leszka Nosków 

1000 W 1 r. ślubu Pauli i Jacka o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym poży-

ciu zam. rodzice 

1200 + ks. Jana Pragnącego 

1600 za Parafię 
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XXV Niedziela Zwykła 
18 września 2022 Nr 43 (720) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Am 8, 4-7      /        1 Tm 2, 1-8      Ewangelia:         Łk 16, 10-13 
Jezus powiedział do uczniów: «Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe 
dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam 
da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawi-
dził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie!» 
 
 
 

Święty Alojzy i Święty Stanisławie 
módlcie się za nami! 

 
 

Extra… 
× 18.09.1351 – Księstwo płockie zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wiel-

kiego do Polski. 
× 20.09.1783 – Cesarz Józef II Habsburg utworzył samowolnie diecezję tarnowską. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W miniony czwartek odbył się pogrzeb + Anny Stachurskiej pochodzącej z Brzezin, a ostat-
nio mieszkającej w Kielcach. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ Dzisiaj podczas Mszy św o godz. 10.00 będziemy przeżywać w naszej Parafii piękne wyda-
rzenie wprowadzenia relikwii św. Alojzego Gonzagi. Dokona tego nasz rodak ks. Jacek Kopeć 
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki, którego jesz-
cze raz serdecznie witam i pozdrawiam. Jak zawsze po Mszy św. zakończonej błogosławień-
stwem relikwiami, będziemy mogli podejść pokłonić się lub ucałować relikwie i zabrać pamiąt-
kowy obrazek. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarza np. przez rodzinę której szczegól-
nie zależy, by ich dziecko naśladowało św. Alojzego, który jest patronem uczących się. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: - we wtorek  wspomnienie świętych męczenników koreańskich 
Andrzeja, Pawła i Towarzyszy. - w środę Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. - w 
czwartek bł. Bernardyny Jabłońskiej. Msza św. z relikwiami. - w piątek św. Pio z Pietrelciny. 
▪ W sobotę 24 września po Mszy św. o godz. 18 30 odbędzie się w kościele „inauguracja” 
Kręgu Biblijnego. Zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę św. i później na spotkanie. 
▪ W przyszłą, 4 niedzielę miesiąca, zapraszamy rodziców i dzieci z kl. 3 przygotowujących się 
do 1 Komunii św. na spotkanie i naukę śpiewu pieśni religijnych po Mszy św. o godz. 10 00. 
▪ Ministrantów w tym samym czasie nowy wikariusz ks. Mariusz zaprasza na 1 spotkanie z 
czymś słodkim na plebanii. 
▪ Kandydatów do Bierzmowania (uczniów kl. 8 szkoły podstawowej) prosimy wyjątkowo o 
przybycie w przyszła niedzielę na Mszę św. o godz. 12 00, gdyż po niej odbędzie się pierwsze 
organizacyjne spotkanie. 
▪ Również za tydzień zaplanowany jest wyjazd na rowerach do Kaczyna. Zapraszamy chęt-
nych cyklistów w przyszłą niedzielę o godz. 14 00 na dolnym parkingu koło kościoła. 
Sprawdźmy sprawność rowerów. Mile widziany - a u dzieci konieczny - kask. Jedynym wa-
runkiem wyjazdu jest ładna pogoda. 
▪ Przypominam, że sakramenty św. szczególnie te niepowtarzalne jak: chrzest, 1 Komunia 
św., bierzmowanie, czy ślub powinno się przyjmować w swojej Parafii. Uczęszczanie do 
szkoły w innej Parafii, czy odległość od kościoła nie jest dostatecznym powodem do zerwania 
kontaktu ze swoją Parafią często nawet na wiele lat. 
▪ 1 października odbędzie się 14 Diecezjalne Pielgrzymka Róż Żywego Różańca. Na spotka-
niu prosiłem o zgłoszenia. Zapisali się przedstawiciele 3 Róż. Jeśli jeszcze ktoś pragnie włą-
czyć się w tę formę pobożności proszę o zgłoszenia, by zdążyć załatwić formalności. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza beneficjentów unijnego programu żywnościowego po 
odbiór ostatniej w tej edycji paczki żywnościowej. Żywność będzie wydawana 20 września we 
wtorek, w godzinach od 17.00 do 20.00 w magazynie Caritas, mieszczącym się w budynku 
gospodarczym przy kościele. 
▪ Proszę rodziców i dziadków o przypomnienie sobie co robili wczoraj i przedwczoraj o godz. 
18 00. Może to być pożyteczne do rachunku sumienia. Przeżywamy tydzień Wychowania 
Chrześcijańskiego. W ramach Triduum do św. Stanisława Kostki ( co jest wielowiekową tra-
dycją) prosiłem o przybycie w piątek i w sobotę na spowiedź od 17 00 i na Mszę św. o godz. 
18 00. Z całej Parafii uczestniczyły dzieci, które można policzyć na palcach jednej ręki. Czym 
w tym czasie były zajęte? Na kim dzieci będą się wzorować jeśli  nie na swoim patronie – św. 
Stanisławie Kostce?. 
▪ W zakrystii są jeszcze do nabycia Kalendarze Rolnicze na rok 2023 w cenie 35 zł. 
▪ Zbliżamy się do Uroczystości Nałożenia Nowych Koron i Szat na Obrazie Królowej Wszyst-
kich Świętych i Pana Jezusa w Ołtarzu Głównym naszego kościoła, planowanej na wigilię 
odpustu Wszystkich Świętych tj. 31 października b.r. Proszę o podjęcie modlitwy, duchowych 
ofiar i zgłaszanie propozycji właściwego przeżycia, tak ważnego dla całej naszej wspólnoty 
wydarzenia. 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy osobom, którym dziękuję za przybycie: Malicka 
Anna, Malicka Danuta, Podsiadło Halina, Bigaj Agnieszka.  

Boży człowiek… - Św. Emilia Maria Wilhelmina de Rodat (19 września) 
Emilia urodziła się 6 września 1787 r. na zamku Druelle. Uczyła się w misji św. Cyryla, gdzie 
w wieku 18 lat została nauczycielką. W 1815 r. razem z trzema młodymi dziewczętami po-
święciła się nauczaniu ubogich dzieci. Dzieło rozwijało się z początku powoli, z czasem prze-
kształciło się w zgromadzenie zakonne Świętej Rodziny w Villefranche. W 1817 r. siostry zło-
żyły śluby zakonne. W 1834 r. Emilia jako przełożona generalna wspólnoty dokonała podziału 
zgromadzenia na dwie gałęzie: kontemplacyjną (istniało wtedy 5 domów klauzurowych)  
i czynną, gdzie siostry prowadziły przedszkola, szkoły i różne dzieła dobroczynne. Gdy 19 
września 1852 r. Emilia zmarła, zgromadzenie liczyło już 36 domów. Zachowały się jej listy  
i autobiografia.                                                                                                          /brewiarz.pl/ 

Zamyśl się… 
„Niech sacrum nie bę-
dzie podpierana wła-
dzą i niech władza nie 
podpiera się sacrum!”     
    /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Za pół godziny wyjeżdżamy na firmowy wypad w dwa samochody, na 
Mazury, i tak w związku z owym, wywiązał się krótki, jednakże jakże 
treściwy dialog pomiędzy pracownikami: - A jak się tam jedzie? 
- Chłopie prosta droga, wiem co mówię... Jechałam tam raz pocią-
giem... 

Coś dla ducha… 
„Synowie króla Krainy Palmowej” 

Król Krainy Palmowej miał dwóch synów. Starszy był niezwykle śmiały i odważny. Tropił zwie-
rzynę polując w dżungli bez towarzyszy, wypuszczał się na samotne wędrówki w niedostępne 
skaliste góry i nigdy nie zważał na niebezpieczeństwo. Działo się tak dlatego, że Samu, bo 
tak na imię miał starszy królewicz, nosił na szyi złota piszczałkę. Wierzył, że jeśli zadmie  
w instrument, natychmiast przybędą mu na pomoc wojownicy ojca. Młodszy syn - Bati był 
bardzo lękliwy. Martwił się król, że Bati nigdy nie będzie dobrym wojownikiem, ani dobrym 
władcą Krainy Palmowej. Mimo, że młodszy królewicz też nosił na szyi złotą piszczałkę, nie 
wierzył by kiedykolwiek mogłaby ona mu pomóc. Pewnego dnia król postanowił udać się  
z wizytą do sąsiedniego państwa. Droga wiodła przez szeroką niebezpieczną rzekę. W pierw-
sze] łodzi zasiadł król z synami, w kolejnych zaś towarzyszący im orszak. Na początku podróż 
przebiegała wprost cudownie. Samu i Bati łowili ryby, a w płytszych miejscach urządzali wy-
ścigi pływackie. Mogli wreszcie pozwolić sobie na długie rozmowy z ojcem, który miał teraz 
dla nich więcej czasu. Wydawało się, że przypłyną do celu spokojnie i bez przykrych przygód. 
Najbardziej z tego powodu cieszył się Bati. Tak bardzo bał się tej podróży, która okazała się 
w końcu całkiem przyjemną zabawą. Jednak pewnej nocy zerwała się gwałtowna burza. 
Rzeka wezbrała w ciągu paru sekund i rozkołysała łódź, w której płynął król z synami. Orszak 
został daleko w tyle, a oni pędzili w kierunku wystających z wody skał, unoszeni przez bystry 
nurt rzeki. Samu nie zważając na ojca, który spał twardym snem i na przerażonego brata, 
chwycił złotą piszczałkę i zaczął w nią dmuchać ile sił. Niestety! Wicher i szumiąca rzeka 
zagłuszały dźwięk piszczałki. Zresztą gdyby nawet któryś z wojowników ją usłyszał, nie dałby 
rady ruszyć królewskiej rodzinie na pomoc. Tymczasem Bati drżąc i szlochając usiłował obu-
dzić ojca. Król jednak nada] najspokojniej w świecie spał. - Dmij w swoją piszczałkę! - krzyknął 
na brata Samu - Tylko nasi słudzy i wojownicy mogą nam pomóc! Jednak Bati ciągle miał 
nadzieję, że jedynie jego ojciec, potężny władca Krainy Palmowej może ich ocalić. Im więcej 
o tym myślał, tym stawał się spokojniejszy. Nie szarpał już ojca za ramie i nie krzyczał. - Skoro 
taka nawałnica nie jest w stanie obudzić króla, to znaczy, że nie jest wcale taka sroga! Gdyby 
rzeczywiście groziło nam jakieś niebezpieczeństwo nasz dobry ojciec na pewno by coś zrobił 
- powiedział półgłosem do siebie. Na te słowa król otworzył oczy i uśmiechnął się. Natychmiast 
też wiatr ucichł, rozsunęły się ciemne chmury, a srebrny, pyzaty księżyc rozświetlił granatowe 
niebo i lekko falującą rzekę. - Odwaga moi synowie - powiedział król - polega na ufności. 
Cieszę się Bati, że właśnie ty to zrozumiałeś. Widzę, że bez obaw będę mógł powierzyć ci 
połowę królestwa. Ty zaś Samu pamiętaj, że twoja odwaga nie powinna zależeć od złotej 
piszczałki.                                                                                                                           /EP/ 

 


