
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego (wsp.)  
1600 + Katarzynę (10 r. śm.), Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek i zm. z r. 

Budzików 

1700 + Irenę Kasperek 

Wtorek 18.10 Święto św. Łukasza, ewangelisty 
1600 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zygadłów, Władysławę, Franciszka 

Pietszczyków, Stanisława Kruka, Andżele Sołoduchno, Bogdana Kwietnia 

1700 + za zm. dziadków Wojdów, Pietszczyków, Malickich i Woźniaków 

Środa 19.10 Dzień Powszedni   - RELIKWIE BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

1600 + Leszka, Helenę, Mariana Engelów, Mariannę, Władysława Gruszczyńskich 

1800 1) + Zdzisława Kubickiego (r. śm.), Marcina i zm. z r. Kubickich i Misiorów, Jana 

Tomalę 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Stefanię (r. śm.) i Stanisława Zy-

chowiczów, Jana i Anielę Kowalskich, Bronisławę Pędzik 4) + Janinę i Józefa Zychowi-

czów zam. Wawrzycka 5) + Jerzego Klimczaka od r. Rejmentów ze Zbrzy 6) + Kazimierę, 

Stanisławę, Romana i wszystkich zm. z r. Znojów i Gabrysiów 7) + Mariannę Gawior- 

zam. Córka z r. 8) + Sławomira Korbana (3 r. śm.) 9) + Bolesława, Genowefę, Andrzeja 

Puchałów, Stanisława, Anielę i Władysława Zygadłów 10) + Genowefę Gorzałę od Koła 

Różańcowego im. Bł. Bronisławy z Nidy 11) + Irenę Kowalską od Anny i Roberta Lużyń-

skich 12) + Irenę Piotrowską zam. kuzynki Stanisława, Teresa i Anna 13) + Mariusza 

Stachurskiego (1 r. śm.), Tadeusza Barana, Alfredę i Witolda Mirek 14) + Jana, Helenę 

Soję 15) W 18 r. ur. Arkadiusza o Boże błogosławieństwo, zdrowie i właściwy wybór 

powołania 16) + Władysława, Mariannę Domagała zam. r. 

Czwartek 20.10 św. Jana Kantego (wsp.) 
1600 + Franciszkę, Antoniego, Janinę, Józefa, Andrzeja, Tadeusza Tkaczów i Tadeusza 

Wiejasa 

1700 + Rafała Taracha zam. żona z dziećmi 

Piątek 21.10 Dzień Powszedni  - RELIKWIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ 
1600 + Władysława, Sebastiana, Karola, Stanisława i Wiktorię Tetelewskich, Franciszka, 

Anielę Baran 

1800 + Jana (r. śm.), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów 

Sobota 22.10 Św. Jana Pawła II (wsp.)  - RELIKWIE 
1600 + Stanisława, Katarzynę Skarbków i zm. z r. 

1700 + Danutę, Stanisławę, Henryka, Bogdana Stachurów i Mateusza Węgrzyna 

Niedziela 23.10 Niedziela  
800 + Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysztofa 

Dudzik i zm. z r. Zawadzkich z int. r. 

1000 + Józefa Wieczorka, Antoninę, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa, Krystynę Krąż, 

Stanisławę Ziółkowską 

1200 Chrzest: Oskar Jaworski 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 17, 8-13    
                2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Ewangelia: Łk 18, 1-8 
Jezus opowiedział swoim 
uczniom przypowieść  
o tym, że zawsze powinni 
się modlić i nie ustawać: 
«W pewnym mieście żył 
sędzia, który Boga się nie 
bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła 
do niego z prośbą: „Obroń 
mnie przed moim przeciw-
nikiem!” Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł 
do siebie: „Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi 
się nie liczę, to jednak, 
ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją  
w obronę, żeby nie nacho-
dziła mnie bez końca i nie 
zadręczała mnie”». I Pan 
dodał: «Słuchajcie, co 
mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A Bóg, czyż nie 
weźmie w obronę swoich 

wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Po-
wiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?» 
 
 

Święty Janie Pawle II 
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych 

módl się za nami 
 
 

 

Extra… 
× 17.10.1937 – Po raz pierwszy pojawili się na gazetowym pasku komiksowym sio-

strzeńcy Kaczora Donalda: Hyzio, Dyzio i Zyzio. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Przeżywamy dziś XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask 

Prawdy”. Po Mszy św. będzie można materialnie wesprzeć 
fundację „Dzieło III Tysiąclecia”. 

▪ W tym tygodniu w liturgii będziemy celebrować: 

- dzisiaj, w niedzielę wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. Msza 
św. z relikwiami. 
- w poniedziałek  św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa  
i męczennika. 
- we wtorek święto św. Łukasza, ewangelisty. 

- w środę bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana. Msza św.  
z relikwiami. 
- w czwartek św. Jana Kantego, kapłana. 
- w piątek bł. Jakuba Strzemię. Msza św. z relikwiami. 
- w sobotę św. Jana Pawła II, papieża. Msza św. z relikwiami. 

▪ Zachęcamy do wzięcia udziału w 5. Konkursie Plastycznym 

im. Brata Alberta pn. „Świętych malowanie”. Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku 5 – 10 
lat. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 nastąpi wspólne przejście spod zakrystii do Szkoły 
Podstawowej w Brzezinach. Malowanie Patronów Brzezińskich zakończy się około 13.15. 
Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały plastyczne. 

▪ W piątek wypada 3 piątek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo do Miłosier-

dzia Bożego. 

▪ Spotkanie przed chrztem również w piątek o godz. 18.30. na plebanii. 

▪ Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli poszczególnych grup, wspólnot i organizacji, 

przygotowujące do Uroczystości rekoronacji i poświęcenia nowych szat świętego wizerunku 
Królowej Wszystkich Świętych i Syna Bożego w głównym ołtarzu naszego kościoła, które 
odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 17.30 w dolnej sali na plebanii. 

▪ 23 października 2022 roku pod hasłem " Bądźcie moimi świadkami" przeżywać będziemy 

Światowy Dzień Misyjny. Niedziela Misyjna zapoczątkuje Tydzień Misyjny. Ofiary zebrane 
na tacę w kościołach i kaplicach całego świata przeznaczone zostaną do dyspozycji Ojca 
Świętego Franciszka za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 

▪ Słyszałem o wspaniałej inicjatywie przejścia drogi ze swojego domu do kościoła i omodle-

nia tych wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż „Twojej drogi”. Wtedy z Twojej wiary inni zo-
staną obdarowani w obfitości np. przez modlitwę różańcową. Piesza podróż będzie zdrow-
sza, tańsza i pobożniejsza. Czy zbyt trudne? Czy możliwe? Na pewno owocne! Droga Ró-
żańcowa jest otwieraniem w duchu wiary ludzkich spraw na Boże działanie. 

▪ Na główny odpust Wszystkich Świętych co roku wykonujemy prace porządkowe cmenta-

rza i otoczenia kościoła. Proszę o przybycie z narzędziami również w przyszłą sobotę, bo 
liście wciąż spadają. Za wykonane dzieło w dniu wczorajszym dziękuję wszystkim przyby-
łym, którzy prosili o anonimowość. 

▪ Dziękuję rodzinie Pani Młodej wczorajszego ślubu za dokładne posprzątanie kościoła. Za 

tydzień zapraszam kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej. W poprzednim tygodniu pracowali 
mieszkańcy z numeru 353, 357 i 380. 

A w parafii… 
Szanowni Państwo mamy wielką radość zapowiedzieć Państwu w tym roku przygotowanie 
do Bożego Narodzenia, które chcemy przeżyć na łamach naszego pisma razem z naszym 
kolejnym gościem, którym będzie siostra Aniela Wojda ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 
III Zakonu św. Franciszka. Nasza rozmowa będzie publikowana co niedzielę w dodatku 
wewnątrz gazetki. Pierwszy jest już dołączony do dzisiejszego numeru. Na początku pytania 
będą ogólne, a od I niedzieli adwentu skupimy się na Ewangelii i zbliżających się świętach 
Bożego Narodzenia. Zapraszamy serdecznie do wytrwania w lekturze. 

Boży człowiek… - bł. Kontard Ferrini (24 października) 
Kontard Ferrini urodził się w Mediolanie 4 kwietnia 1859 roku. Jego rodzicami byli Rinaldo  
i Ludwika Buccelani. Szczególny wpływ na syna wywierał ojciec, który imponował mu nie-
skazitelnym charakterem i szczerą pobożnością. W tamtych czasach niewiara była czymś 
modnym, przede wszystkim na uczelniach wyższych. Po celującym ukończeniu studiów 
średnich Kontard rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Pawii. Wraz z nauką pra-
wa nie mniej żarliwie pogłębiał w sobie wiedzę religijną i życie według Ewangelii. W środo-
wisku wrogo nastawionym do Kościoła wyróżniał się tak dalece, że nazywano go z półu-
śmiechem św. Alojzym. Przyroda była dla niego najprostszą drogą do Boga. Wolny czas 
lubił spędzać na łonie natury. Tu czuł się najlepiej i najbliżej Stworzyciela. Poza prawem 
studiował także klasykę grecką i rzymską. Celująco ukończył studia, mając zaledwie 21 lat 
(1880). Dla poszerzenia swoich prawniczych wiadomości udał się do Berlina. Po trzech 
latach wrócił do Pawii, gdzie wykładał prawo rzymskie. Już w pierwszych wykładach zaim-
ponował zarówno słuchaczom, jak i profesorom głębią, jasnością i atrakcyjnością wykładów. 
Jego imię stawało się coraz głośniejsze i ściągało na jego wykłady coraz więcej słuchaczy. 
Kontard był zawsze pogodny. Mimo wiedzy był zawsze pokorny i skłonny do służenia po-
mocą. Od uczniów żądał jednak solidnej pracy i rzetelności; sam świecił przykładem su-
mienności. Napisał ponad 200 artykułów naukowych. Wydano je w pięciu tomach. Szcze-
gólnie pasjonowały go tematy i problemy nowe, jeszcze nierozwiązane. Należał do Konfe-
rencji św. Wincentego a Paulo, wolny czas poświęcał odwiedzaniu ubogich. Złożył ślub 
dozgonnej czystości. Codziennie uczestniczył we Mszy świętej i przyjmował Komunię. W 
1886 roku wstąpił do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu. W latach 1887-1890 przeniósł się  
z wykładami do Messyny, a w latach 1890-1894 - do Modeny, po czym wrócił do Pawii. W 
roku 1895 powołano go na doradcę prawnego miasta Mediolanu. Mając przez 4 lata wgląd 
w administrację, popierał prywatne szkolnictwo katolickie, które było niechętnie widziane 
przez władze. Podczas wakacji spędzanych w ulubionej miejscowości nad Lago Maggiore 
(Jezioro Wielkie) zaraził się tyfusem i zmarł 17 października 1902 roku w wieku 43 lat.  

Zamyśl się… 
„Modlitwa i samotność 
czynią człowieka świę-
tym.”     /Św. Maksymilian/ 

Uśmiech 
Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi: - Pożądałem żony 
bliźniego swego. Kapłanowi aż głos odebrało: - W tym wieku?! - 
Tak - wyjaśnia penitent - bo robi lepsze naleśniki niż mama. 

Coś dla ducha… 
„Królowa Wiktoria” 

Królowa Wiktoria, wielka monarchini Anglii kochała niezwykle swojego męża Alberta. Nie 
mógł on, niestety, nosić królewskiego tytułu ani też piastować żadnej ważnej funkcji spo-
łecznej. Pomimo wielkiej miłości wybuchały pomiędzy nimi awantury. Kiedyś po takiej kłótni 
książę Albert zamknął się w swojej komnacie. Po krótkiej chwili Wiktoria przełamała się  
i zapukała do jego drzwi. 
- Kto tam? - zapytał Albert. 
- Królowa Anglii! - padła odpowiedź. 
Drzwi nie otworzyły się, a młoda królowa pukała dalej. 
- Kto tam? 
- Królowa Anglii! 
Cisza. I tak powtarzało się kilkakrotnie. Wreszcie... 
- Kto tam? 
- Twoja żona, Albercie - odpowiedziała królowa. Drzwi otworzyły się natychmiast. 
Bóg wielokrotnie stukał do ludzkich drzwi. 
- Kto tam? - To ja, twój Bóg.  
Drzwi pozostawały jednak nieubłaganie zamknięte. Wreszcie... 
- Kto tam? - To ja, twój Ojciec. Drzwi otwierały się.                                          /Bruno Ferrero/ 

 


