
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 26.09 Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kielcach 
1800 + Stefanię i Michała Potoków 

1830 + Marię Gruszczyńską od r. Gilów 

Wtorek 27.09 św. Wincentego a Paulo  - RELIKWIE 
1800 + Mariusza Materka od żony Magdaleny z dziećmi 

1830 + Piotra Kowalskiego od r. Kruków 

Środa 28.09 św. Wacława (wsp.) 
1800 1) + Tadeusza Rejmenta (26 r. śm) 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich  

3) + Anielę, Józefa Noska, Annę i Bogusława Krzysztofek z int. r. 4) + Janinę Zychowicz 

od Wioletty i Jacka Więcków 5) + Jerzego Klimczaka od Jadwigi Sikory z dziećmi  

6) + Piotra Kowalskiego zam. Renata i Aneta 7) + Mariannę Gawior od Barbary i Grzego-

rza Wałków 8) + Bogusławę, Stanisława, Andrzeja Znój 9) +Annę Stachurską od uczestni-

ków pogrzebu  

1900 + Jakuba Synicę od chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej 

Czwartek 29.09 Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
1800 + Mariana Tkacza od żony, córki i syna z rodzinami 

1830 + Jakuba, Zbigniewa Syniców od rodziny Wójtowiczów 

Piątek 30.09 św. Hieronima (wsp.) 
1800 + Juliana Śmietanę, Władysława i Stefanię Kruk 

1830 Msza Święta 

Sobota 01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus - RELIKWIE 
1600 + Andrzeja Ludwinka zam. żona i córki z r. 

1800 W 25 r. ślubu Agaty i Dariusza Gawiorów o Boże błogosławieństwo 

Niedziela 02.10 XVII Niedziela Zwykła 
800 + Zdzisława (r. śm.), Genowefę, Stanisława i Bogdana Szałasów i Krystynę Kasperek 

1000 + Edwarda, Władysława Nowaków 

1200 + Genowefę i Stanisława Pietszczyków, Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i 

Tkaczów 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Am 6, 1a. 4-7   /   1 Tm 6, 11-16  Ewangelia: Łk 16, 19-31 

Jezus powiedział do fary-
zeuszów: «Żył pewien 
człowiek bogaty, który 
ubierał się w purpurę  
i bisior i dzień w dzień 
ucztował wystawnie.  
U bramy jego pałacu leżał 
żebrak pokryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza. A także 
psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak 
i aniołowie zanieśli go na 
łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został po-
grzebany. Gdy cierpiąc 
męki w Otchłani, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na 
jego łonie. I zawołał: „Oj-
cze Abrahamie, ulituj się 
nade mną i przyślij Łaza-
rza, aby koniec swego 
palca umoczył w wodzie  
i ochłodził mój język, bo 
strasznie cierpię w tym 

płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,  
a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.  
A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd 
do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, 
żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proro-
ków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś  
z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków 
nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”». 
 
 
 

Chrońcie nas Święci Archaniołowie 
 

 

Extra… 
× 25.09.1655 – Potop szwedzki: wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Krakowa. 
× 27.09.1842 – W Nysie Maria Merkert założyła zgromadzenie zakonne sióstr św. Elżbie-

ty. 

 



 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ W dzisiejszą 26 Niedzielę Zwykłą obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
▪ Dzisiaj zapraszamy rodziców i dzieci z kl. 3 przygotowujących się do I Komunii św. na 
spotkanie i naukę śpiewu pieśni religijnych po Mszy św. o godz. 10 00. 
▪ Ministrantów w tym samym czasie ks. Mariusz zaprasza na 1 spotkanie z czymś słodkim 
na plebanii. 
▪ Kandydaci do Bierzmowania  pierwsze organizacyjne spotkanie mają dzisiaj po Mszy św. 
o godz. 12.00. 
▪ O godz. 14.00 na dolnym parkingu koło kościoła - zbiórka wszystkich udających się na 
rowerach do Kaczyna. Małe dzieci tylko pod opieką rodziców z odpowiednim nakryciem 
głowy. Ilość miejsc nieograniczona. Pojedziemy w kolumnach po 20 osób. Przedwczoraj 
przejechałem tę trasę - 20 km. - w pół godziny (samochodem). Kto pokona ten dystans,  
w nagrodę otrzyma gorący napój i drożdżówkę. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w poniedziałek Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kielcach, 
- we wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana, Msza Św. z relikwiami, 
- w środę św. Wacława, męczennika, 
- w czwartek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 
- w piątek wspomnienie św. Hieronima kapłana, 
- w sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Msza Św. z relikwiami. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kolejne spotkanie filmowe o tematyce religijnej. Tym 
razem spotkamy się z księdzem porucznikiem Stefanem Wyszyńskim – przyszłym pryma-
sem Polski. Chętnych zapraszamy w najbliższą środę na godz. 17.00 do sali Caritas. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego – w czwartek o godz. 17 00 w świetlicy w Brzezinach. Zapra-
szamy wszystkich chętnych: dorosłych i młodzież. 
▪ W tym tygodniu –w sobotę rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony modlitwie 
różańcowej. Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” 
są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Te słowa wciąż spra-
wiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: są młotem, który go miażdży. 
▪ Od października Msze św. nie o 18.00 lecz o 16.00. Po Mszy św. Nabożeństwo Różańco-
we. 
▪ W tym tygodniu wypada 1 sobota miesiąca. O godz. 16 00 Msza św. wotywna do Niepoka-
lanego Serca NMP, a po niej pierwszy w tym roku różaniec. Spowiedź godzinę przed Mszą 
św. 
▪  Wyjazd na 14 Diecezjalną Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Piotrkowic nastąpi  
w najbliższą sobotę spod kościoła o godz. 8.30. Jeśli jakaś Róża Różańcowa lub ktoś  
z osób „niezrzeszonych” jest niezapisany lub dotąd niezdecydowany, to może w ostatniej 
chwili dołączyć, bo jest zamówiony duży autokar. 
▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10 00 nastąpi poświęcenie i wręczenie 
różańców dzieciom I Komunijnym. 
▪ Na kolejny miesiąc na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 
godzinę czuwania całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się (za 2 
tygodnie) w piątek 7 października po Mszy św. o godz. 18.00 i zakończy Nabożeństwem  
w sobotę o godz. 16 00. 
▪ Módlmy się w intencji owocnego przeżycia Uroczystości Nałożenia Nowych Koron i Szat 
na Obrazie Królowej Wszystkich Świętych i Pana Jezusa w Ołtarzu Głównym naszego ko-
ścioła w wigilię odpustu Wszystkich Świętych tj. 31 października b.r.: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ... /1x; Królowo Wszystkich Świętych – módl się 
za nami./3x 
▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy osobom, którym dziękuję za przybycie: Jadwiga  
i Justyna Pietrzczyk, Katarzyna Młynarczyk, Zofia Krawczyk. Na przyszły tydzień proszę 
kolejne rodziny. 

Boży człowiek… - św. Damian i Kosma  (26 września) 
Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy 
niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po 
nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją 
jedynie różne legendy, w których z całą pewno-
ścią jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one 
m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. 
Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijań-
skie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, 
aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili  
z Arabii. Stamtąd udali się do Syrii, do Cylicji  
w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekar-
skiej. Zamieszkali w Egei, w portowym mieście 
Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką 
sławą; leczyli bowiem wielu chorych - również 
pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa. 
Odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki 
czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmio-
tem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy, 
chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali 
się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie 

pobierali zapłaty (stąd źródła wschodnie nazywają ich anargyrami, prawosławni 
zaś biezsriebriennikami). Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego 

stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: "Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie" (Mt 10, 8).Godnie i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli 
się Chrystusa. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do sędziego podczas 
procesu mieli powiedzieć: "Jesteśmy chrześcijanami".Według legendy ich męczeństwo 
miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze 
(Kyrros) w Syrii, gdzie zostali pochowani.  

Zamyśl się… 
„Kto najpierw nie umie 
słuchać, nie umie później 
rozkazywać i rządzić”  

/autor nieznany” 

Uśmiech 
Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi: - Mamo! Mamo! - Słucham 
synku. - Nauczyłem się liczyć do 10. - To policz. Jasiu liczy: - 
2,3,4,5,6,7,8,9,10. Mama mówi: - Jasiu, a gdzie jedynka? 
Jasiu na to: - W dzienniczku. 

Coś dla ducha… 
„Najdroższa rzecz” 

Na początku świata, jak wiadomo, zbuntowali się źli aniołowie i toczyli walkę z dobrymi. 
Tylko jeden nie walczył ani po stronie złych, ani po stronie dobrych. Nie przyłączył się ani do 
archanioła Michała, ani nie trzymał się Lucyfera. Był przebiegły i wyczekiwał, po której stro-
nie będzie zwycięstwo, aby tam przystąpić. Ale przeliczył się na swoich przemyślnych ra-
chubach. Gdy bowiem stanął przed Panem Bogiem - wstęp miał zabroniony dopóki nie 
przyniesie z Ziemi najcenniejszej rzeczy. Wziął się chytry anioł do szukania. Najpierw przy-
wlókł olbrzymi diament, największy na świecie. Ale cóż? Kamień stopniał niby śnieg w żarze 
światła niebieskiego. Zdobył więc serce odważnego, szlachetnego chłopca, który zginął, 
chcąc ocalić życie innego człowieka. Spóźnił się anioł niosąc serce do nieba, wyprzedziła go 
tam dusza zmarłego chłopca, która zresztą okazała się dużo droższa nawet niż szlachetne 
serce. Błąkał się więc anioł po pustyni tracąc nadzieję, aż trafił na pokutnika, płaczącego 
nad swoimi grzechami. Jedna jego łza zawisła na listku pobliskiego krzewu. Wydawała ona 
blask jaśniejszy niż diament. Anioł zerwał listek z łzą pokutnika i zaniósł do Boga. I teraz 
otworzyły się przed nim bramy nieba, bo przyniósł właśnie rzecz najdroższą jaką na Ziemi 
można znaleźć - szczerą łzę żalu za uczynione zło.                                       /Karolina Różek/ 

 


