
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 03.10 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Bronisława i Kazimierę Purgałów, Franciszka  

i Mariannę Kasprzykowskich, Mariannę, Tadeusza Śmigiel 

1700 W 30 r. ślubu Katarzyny i Rafała o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

Wtorek 04.10 św. Franciszka z Asyżu - RELIKWIE 
1600 + Władysława, Anielę Metryka i zm. z r. Metryków i dusze w czyśćcu 

1700 + Edwarda Wojnowskiego (2 r. śm.) od żony z dziećmi 

Środa 05.10 św. Faustyny Kowalskiej - RELIKWIE    
1600 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków zam. syn Józef 

1800 1) + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. r. 2) + Genowefę  

i Mieczysława Kowalskich 3) + za zm. z r. Kołków i Kutów 4) + Władysława i Franciszkę 

Wierzbickich 5) + Czesława Machulskiego zam. r. Domagałów 6) + Janinę Zychowicz 

zam. Baranowie z Nidy 7) + Jerzego Klimczaka zam. Małgorzata i Marek Domagała  

8) + Mariannę Gawior od Kręgu Domowego Kościoła 9) + Mariana Zawadzkiego (ur.) 

zam. żona z dziećmi i rodzicami 10) + zm. z r. Pękalskich, Latkowskich i Zawadzkich  

11) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla 

Anny 12) + Genowefę Gorzałę od uczestników pogrzebu 13) + Irenę Kowalską od uczest-

ników pogrzebu 14) + Irenę Piotrowską od uczestników pogrzebu 15) + Janinę, Francisz-

ka, Stanisława, Zdzisława Kuta 

Czwartek 06.10 Dzień Powszedni 
1600 + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka 

1800 + zm. z r. Woźniaków, Sochów, Kuciębów  

Piątek 07.10 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
1600 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Jana Cudzików, Władysława 

Baranowskiego i zm. z r. Zychowiczów i Wiejasów 

1800 + Stefana, Helenę Kruk i Mariannę Rozborską 

Sobota 08.10 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Wawrzyckiego 

1700 + Genowefę Gorzałę od wnuczków 

Niedziela 09.10 Niedziela – RELIKWIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 
800 + Józefa Zaleśnego zam. żona 

1000 1) za Parafię 

       2) w int. scholi parafialnej 

1200 Chrzest: Liliana Maria Rutkiewicz 

1600 + Mariannę, Zygfryda Kruk, zm. z r. Kruków, Lachów, Józefa, Stanisława, Józefę, 

Jana Gajdów, Floriana, Tomasza Litwina, Edwarda Wrzoskiewicza, Piotra Kowalskiego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ha 1, 2-3; 2, 2-4  /  2 Tm 1, 6-8. 13-14   Ewangelia:    BNŁk 17, 5-10 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”,  
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on 
wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wiecze-
rzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy oka-
zuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 
powinniśmy wykonać”». 
 
 
 

św. Franciszku z Asyżu,  
bracie całego stworzenia, 
św. Faustyno Kowalska,  

apostołko Bożego Miłosierdzia, 
módlcie się za nami! 

 

 
 

Extra… 
× 02.10.1938 - W Kielcach odsłonięto Pomnik Czynu Legionowego. 
× 04.10.1918 – Gen. Józef Haller objął naczelne dowództwo nad Armią Polską we Fran-

cji. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Od poprzedniej niedzieli - dzięki łasce Bożej - przeżyliśmy kolejny tydzień. Nie zapomnijmy 

podziękować za to Panu Bogu, bo nie wszystkim było to dane. We wtorek odbył się pogrzeb 
+ Genowefy Gorzały z Nidy, w środę + Ireny Kowalskiej z Brzezin, w piątek + Heleny Klisik  
z Kowali Małej i w sobotę + Ireny Piotrowskiej z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny odpoczy-
nek….”.   

▪ Jak co roku 2 października wspominany naszych Aniołów Stróżów. Ze względu na niedzie-

lę, w liturgii pomijamy to wspomnienie; pamiętajmy jednak w naszych modlitwach o wspa-
niałych naszych przyjaciołach. Odmówmy: „Aniele Boży ….”. 

▪ Dzisiaj pierwsza, adoracyjna niedziela miesiąca. 

- po Mszy św. o godz. 8 00 zapraszam na spotkanie Róż Żywego Różańca. Intencja na 
miesiąc październik: „Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, 
był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalno-
ści”. 
- po Mszy św. o godz. 10 00 nastąpi poświęcenie i wręczenie różańców dzieciom 1 Komu-
nijnym. 

▪ W tym tygodniu przeżywamy: 

- we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Msza Św. z relikwiami. 
- w środę św. Faustyny, zakonnicy. Msza Św. z relikwiami. 
- w piątek NMP Królowej Różańca świętego. 
- w niedzielę, bł. Wincentego Kadłubka. Msza Św. z relikwiami. 

▪ Trwa październik. Zapraszamy na różaniec, który odmawiamy w kościele przez cały mie-

siąc codziennie po Mszy św. o godz. 16.00. Kto nie jest w stanie przybyć do kościoła, niech 
odmawia „Pozdrowienie Anielskie” w domu z całą rodziną. 

▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kolejny film o tematyce religijnej. Już (jutro) w naj-

bliższy poniedziałek spotkamy się z ks. Janem Zieją – wybitnym kaznodzieją, kapelanem 
Szarych Szeregów i AK, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników a także przyjacie-
lem Stefana Wyszyńskiego. Chętnych zapraszamy na godz. 17.00 do sali Caritas. 

▪ W tym tygodniu wypada I czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 

▪ Na kolejny miesiąc na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 

godzinę czuwania całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się  
w piątek 7 października po Mszy św. o godz. 18.00 i zakończy Nabożeństwem w sobotę  
o godz. 16 00. 
▪ W związku z przygotowaniami do owocnego przeżycia uroczystości nałożenia nowych 
koron i poświęcenia nowych szat na Obrazie Królowej Wszystkich Świętych i Pana Jezusa 
w Ołtarzu Głównym naszego kościoła w wigilię odpustu Wszystkich Świętych, proszę  
o przybycie na spotkanie na plebanię w sobotę 8 października o godz. 17.00 przedstawicie-
li: ministrantów, scholi, chóru parafialnego, dzieci komunijnych, bierzmowanych, PZC, Róż 
Żywego Różańca, OSP z poszczególnych wiosek, Kół Gospodyń Wiejskich, Szkół Podsta-
wowych, Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin, Grona Przyjaciół WSD. 
▪ Na bocznych ołtarzach rozłożone są karteczki na wypominki. Proszę czytelnie wypisywać 
imiona i nazwiska w mianowniku z podaniem godziny wyczytywania. 

▪ Otrzymaliśmy dodatkowy numer: „Gość Extra” poświęcony św. Faustynie Kowalskiej  

w cenie 12 zł. Umieszczony jest obok gazet za ławkami. 

▪ Komunikat o diakonacie stałym i innych posługach w Diecezji Kieleckiej. 

▪ Dziękuję uczestnikom wczorajszej pielgrzymki do Piotrkowic na spotkanie Róż Żywego 

Różańca. 

▪ Czystość naszej świątyni zawdzięczamy osobom, którym dziękuję za przybycie: Genowefa 

Bentkowska, Piotr Bentkowski, Katarzyna Bentkowska, Aneta Grabowska, Łukasz Gru-
dzień, Ewa Maleszak, Małgorzata Sabat. Na przyszły tydzień proszę kolejne rodziny. 

▪ W następną niedzielę będzie druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

 
 
 

Boży człowiek… - Bł. Rajmund z Kapui (5 października) 
Rajmund - syn Piotra delle Vigne - urodził się w Kapui w Królestwie Neapolu. Do zakonu 
dominikanów wstąpił w 1348 r. w Orvieto, a około 1353 r. otrzymał święcenia kapłańskie.  
W sierpniu 1373 r. wziął udział w kapitule we Florencji, która m.in. badała sprawę Katarzyny 
ze Sieny, a następnie został przydzielony przez przełożonego generalnego na kierownika 
duchowego i spowiednika tej Świętej, której początkowo nie ufał. Kolejne sześć lat sprawiło, 
że zmienił zdanie i stał się jej przyjacielem, spowiednikiem, powiernikiem i biografem. Gdy  
w 1374 r. miasto nawiedziła dżuma, Rajmund wraz z Katarzyną opiekował się chorymi. Gdy 
i on zachorował, to właśnie ona zajęła się nim i wymodliła mu uzdrowienie. Był z nią również 
w Pizie, gdy otrzymała stygmaty. Następne lata działał razem z Katarzyną, towarzyszył jej  
w podróżach, był jej tłumaczem i pomagał w działaniach na rzecz powrotu papieża Grzego-
rza XI z Awinionu do Rzymu. Udało się im do tego doprowadzić w 1377 r. W sierpniu orszak 
papieski wracał do Wiecznego Miasta drogą morską, a Rajmund i Katarzyna lądem - wyko-
rzystując podróż do uwieńczonej powodzeniem ewangelizacji. W 1378 r. Rajmund ponownie 
został przeorem w Santa Maria sopra Minerva. W tym czasie prowadził z Katarzyną obfitą 
korespondencję. W Ostii Rajmund po raz ostatni widział Katarzynę, a w lutym następnego 
roku otrzymał od niej ostatnie listy. Pod koniec 1379 r. został prowincjałem Górnej Lombar-
dii. W 1380 r. w kwietniu zmarła Katarzyna Sieneńska, a Rajmund miesiąc później został 
wybrany generałem dominikanów. Od tej pory dzielił swój czas między Włochami i Niemca-
mi. W trudnych czasach podziału Kościoła ten światły dominikanin postanowił przeprowa-
dzić odnowę i reformę swojego zakonu tak, jak zrobili to wcześniej franciszkanie. Jego 
wkład był tak wielki, że nazywano go drugim założycielem Zakonu Kaznodziejskiego. Zmarł 
mając 69 lat podczas jednej z wizytacji w Norymberdze 5 października 1399 r. 

Zamyśl się… 
„Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta 
przeciw bratu - jest przegraną.” 

 /Bł. Kard. S. Wyszyński/ 

Uśmiech 
Rozmawiają dwie studentki: 
- Którego wolisz: Pawła czy Karola? 
- A który przyszedł? 

Coś dla ducha… 
„Opowieść o szczęściu” 

Pewnego dnia Szczęście przedzierało się przez las i nagle wpadło do dziury, siedząc tam  
i gorzko płacząc. Mężczyzna przechodził obok, Szczęście usłyszało kroki i krzyknęło z dołu: 
- Człowieku! Miły człowieku! Wyciągnij mnie stąd! 
- I co mi za to dasz? - pyta mężczyzna. 
- A czego chcesz? - Szczęście zapytało w odpowiedzi. 
- Chcę mieć duży i piękny dom z widokiem na morze, który kosztuje milion dolarów... 
Szczęście dało mężczyźnie dom, ten był zachwycony i natychmiast zniknął w środku, zu-
pełnie zapominając o pomocy Szczęściu. Szczęście siedzi i płacze jeszcze głośniej. Drugi 
mężczyzna przechodził obok, Szczęście usłyszało jego kroki i krzyknęło do niego: 
- Dobry człowiek! Wyciągnij mnie stąd! 
- I co mi za to dasz? - pyta mężczyzna. 
- Czego chcesz? 
- Chcę mieć wiele ładnych, drogich samochodów, różnych marek. 
Szczęście dało mężczyźnie wszystko, o co prosił. Mężczyzna był tak szczęśliwy, że popę-
dził do swoich nowych samochodów. 
Szczęście straciło wszelką nadzieję. Nagle słyszy, że zbliża się trzeci człowiek. Szczęście 
zawołało do niego: 
- Dobry człowiek! Wyciągnij mnie stąd, proszę... Mężczyzna wyciągnął Szczęście i poszedł 
sobie dalej. Szczęście z radości podskoczyło, pobiegło za nim i zapytało: 
- Przyjacielu, czego chcesz za to, że mi pomogłeś? 
- Niczego nie chcę - uśmiechnął się dziwny człowiek. Od tamtej pory Szczęście chodzi za 
mężczyzną, nigdy nie zostawiając go ani na chwilę... 

 


