
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 31.10 Dzień Powszedni  
1700 Msza Św. Dziękczynno-błagalna z okazji rekoronacji i poświęcenie szat Matki Bożej i 

Pana Jezusa 

Wtorek 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych 
800 + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka, Włodzimierza Lech 

1000 + Jakuba (r. śm.), Stanisławę Gajek i zm. z r. Gajków i Puchałów  

1200 1) za Parafię 

       2) + Zdzisława Metrykę 

1600 + Krystynę, Wacława Modelskich od rodz. Malickich 

Środa 02.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

800 + Stanisława Zygadło (2 r. śm.) zam. żona z dziećmi 

1200 + Genowefę i Mieczysława Kowalskich, Wandę i Stanisława Kaczorów    

1600 za zmarłych 

1800 w int. Ojca Świętego 

Czwartek 03.11 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę, Mieczysława Litwina, Tadeusza Szczepańskiego, Danutę i Mieczysława 

Piotrowskich, Józefę i Stefana Piotrowskich 

1800 + Janinę (r. śm), Henryka Słowińskich, Stefanię Moskwa, Stefana i Marię Kruków 

Piątek 04.11 św. Karola Boromeusza (wsp.) 
1600 + Bolesława i Cecylię Malickich i zm z r. 

1800 + Krystynę Wierzbicką od r. 

Sobota 05.11 Dzień Powszedni 
1600 + Władysławę i Edwarda Wojtysiów z int. syna 

1800 + Franciszkę (r. śm.), Jana Kubickich, Stanisławę i Jana Ulorów i zm. z tych rodzin 

Niedziela 06.11 XXXII Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysławę, Bolesława Kowalskich 

1000 + Józefa, Michała, Franciszkę Wawrzyckich, Katarzynę, Władysława Kasperków zam. 

Wawrzycka 

1200 + Rafała Taracha 

1600 za Parafię 

 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych 
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Rocznica poświęcenia  
kościoła własnego 

30 października 2022 r. Nr 49 (727) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 11, 22 – 12, 2    /    2 Tes 1, 11 – 2, 2    Ewangelia:       Łk 19, 1-10 

Jezus wszedł do Jery-
cha i przechodził przez 
miasto. A pewien 
człowiek, imieniem 
Zacheusz, który był 
zwierzchnikiem celni-
ków i był bardzo boga-
ty, chciał koniecznie 
zobaczyć Jezusa, któż 
to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, 
gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc 
Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przecho-
dzić. Gdy Jezus przy-
szedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł 
do niego: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim 
domu». Zszedł więc  
z pośpiechem i przyjął 
Go rozradowany.  
A wszyscy, widząc to, 

szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Pa-
nie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, 
co zginęło». 
 
 

Wśród pól i ugorów wyrosłaś świątynio ma, 
kościele chrztu 

 

Extra… 
× 30.10.1853 – Beatyfikacja Andrzeja Boboli. 
× 31.10.1926 – Założono Polski Związek Hokeja na Trawie. 

 



 
 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj pięknym śpiewem Akatystu ku czci Bogurodzicy rozpoczęliśmy historyczne ob-
chody w naszej Parafii. Po okadzeniu obraz w głównym ołtarzu został zasłonięty. Po jutrzej-
szej rekoronacji zostanie w nowych szatach oddany czci publicznej. 
▪ Dzisiaj: 
- kwadrans przed Mszą św. o godz. 10.00 zostanie rozstrzygnięty konkurs: „Świętych Malo-
wanie”, 
- a podczas Mszy św. ks. bp Andrzej Kaleta dokona uroczystego wprowadzenia relikwii św. 
Krescencjusza, Zenona i Towarzyszy. Po Mszy św. możemy podejść, pokłonić się lub uca-
łować relikwie i zabrać pamiątkowy obrazek (są one też wystawione na ołtarzach bocznych  
i za ławkami). Dziękuję rodzinie, która ufundowała relikwiarz dla świętych męczenników. 
- o godz. 18 00 na plebanii spotkanie osób konsekrowanych pochodzących z parafii. 
- o godz. 20 00 przeniesienie obrazu w nowych szatach i koronach z plebanii do kościoła  
i rozpoczęcie Nabożeństwa do M.B. Królowej Wszystkich Świętych 
▪ Centralne uroczystości pod przewodnictwem ks. bpa Ordynariusza rozpoczną się w po-
niedziałek o godz. 17.00 (pół godziny wcześniej rozpocznie się modlitwa różańcowa). Pod-
czas uroczystej Mszy św. ks. bp dokona poświęcenia szat i nałoży nowe korony. Ks. kanc-
lerz z Kurii kieleckiej odczyta dekret z Watykanu, w którym odpowiednia kongregacja udzie-
la naszej Parafii możliwość zyskania odpustu zupełnego w miesiącu listopadzie za modlitwę 
przy koronowanym obrazie pod zwykłymi warunkami. Ceremonia zakończy się procesją 
wokół kościoła, a po niej nastąpi czuwanie: „Świętych Obcowanie”. Bardzo gorąco zachę-
cam do udziału w tym historycznym wydarzeniu. 
▪ We wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych – odpust parafialny. Msze św. jak w każdą 
niedzielę. Suma o godz. 12.00 zakończona procesją wokół kościoła (z udziałem asysty),  
a później modlitwą na cmentarzu. O 20.00 zapraszamy na różaniec na cmentarzu. 
▪ W środę – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 8.00, 12.00, 
16 00 i 18 00. Po sumie procesja wokół kościoła. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. o godz. 
16.00 i 18.00. Spowiedź godzinę przed Mszami św. 
▪ W piątek wspominamy św. Karola Boromeusza, biskupa. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w listopadzie. Adorujący będą mieli okazję 
zyskania odpustu zupełnego. 
▪ W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różań-
cowych i zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ W sobotę rozpoczęła się XIV Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Zachę-
camy do wsparcia datkami do puszek, a 1 listopada będzie można także nabyć znicze. 
▪ Przy okazji uroczystości odpustowych w dniach 31.10-01.11 przed kościołem będą roz-
prowadzane różne cegiełki na szerzenie kultu świętych – m.in. miody, woreczki z lawendą, 
magnesy, kalendarze opracowane wyłącznie dla potrzeb naszej Parafii z naniesionym zdję-
ciem naszego kościoła i obrazu już w nowych szatach, oraz z datami świętych i błogosła-
wionych obecnych w relikwiach. 
▪ Dotychczas w środy sprawowaliśmy Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Zostało 
opracowane i zyskało oficjalne pozwolenie do publicznego odmawiania Nabożeństwo do 
naszej Królowej Wszystkich Świętych. Tak więc od najbliższej środy po Mszy św. zbiorowej 
będziemy się modlić nowym Nabożeństwem. 
▪ Otrzymaliśmy kilkakrotnie więcej gazet „Niedziela” ze względu na obszerny artykuł doty-
czący naszej Parafii i aktualnie przeżywanych wydarzeń. 
▪ Dziękuję osobom za przybycie i wykonanie prac przy porządkowaniu cmentarza i otocze-
nia kościoła. 
▪ Przed tygodniem do puszki przed kościołem zostało złożone na misje 900 zł. Bóg zapłać 
za ofiary. 

▪ W tym tygodniu został zakupiony i zamontowany nowy wzmacniacz, baza i przenośny 
mikrofon w cenie 8 tys zł. 
▪ Bardzo proszę o przygotowanie do odpustu swojego sumienia poprzez spowiedź i zaan-
gażowanie podczas uroczystości. 
▪ Dziękuję za pomoc przy załadunku odpadów z cmentarza i wywiezienie organicznych 
nieczystości: Józef Kowalski, Tadeusz Węgrzyn, Stanisław Nowak, Marian Madej, Marian 
Ornal, sołtys Ryszard Znój. 
▪ Dziękuję p. Ryszardowi za zamontowanie kraty do przyszłej Kaplicy Wszystkich Świętych. 
▪ Dziękuję p. Antoniemu za dokonanie napraw ubytków w asfalcie na parkingu. 
▪ Dziękuję osobom przybyłym wczoraj do sprzątania kościoła: Zychowicz Dorota, Rabiej 
Monika, Olczak Kamil, Kacper, Aneta, Bielas Maria, Sęk Agnieszka, Madej Wioletta. Za 
tydzień proszę kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej. 
▪ Dziękuję za piękną dekorację kościoła. 
▪ Modlitwa w ramach Nowenny przed Uroczystościami rekoronacji. 

Boży człowiek… - Święty Gerald (5 listopada) 
Gerald urodził się około roku 1080 (lub 1070), prawdopodobnie w szlacheckiej rodzinie. 
Jako młody chłopiec został kanonikiem regularnym. Około roku 1101 przyjął święcenia 
kapłańskie. W 1105 r. został wybrany przeorem opactwa Cassan nieopodal Roujan na po-
łudniu Francji. Opactwu przywrócił dawną świetność, stawiając wiele nowych budynków,  
w tym szpital. Opat Gerald był bardzo pobożny i poświęcał wiele czasu biednym, a zwłasz-
cza chorym. W 1121 r. został biskupem Beziers (obecna archidiecezja Montpellier). Był 
człowiekiem odznaczającym się podziwu godną szczerością i prostotą. Wiele wysiłku włożył 
w niesienie ulgi ubogim, wydawał na ich wsparcie całe przychody diecezji. Dlatego w obra-
zach i rzeźbach rozpoznać go można jako biskupa przedstawianego razem z jałmużnikiem. 
Zmarł 5 listopada 1123 roku. 

Zamyśl się… 
„Polacy są wspa-
niali, wszyscy 
Polacy.” /papież 
Franciszek/  

Uśmiech 
- Wszystkie sakramenty ustanowił sam Bóg - mówi ksiądz proboszcz 
tytułem wprowadzenia do Ewangelii o weselu w Kanie. - Jakimi słowa-
mi ustanowił sakrament małżeństwa? - Jedna z uczennic cokolwiek 
zakłopotana: - Wprowadzam nienawiść między ciebie a niewiastę. 

Coś dla ducha… 
„Rybie oko” 

- Wiele dzisiejszych niepokojów zniknęłoby, gdybyśmy, zamiast wciąż szukać "realizacji" 
nas samych, przekonali się o głębokiej prawdzie, następująco wyrażonej przez pewnego 
mędrca Wschodu: 
"Jedyną ważną rzeczą jest umiejętność przeprawy przez rzekę życia. Tylko Bóg jest rze-
czywisty, wszystko inne jest nierzeczywiste". 
"Wygodne rozwiązanie" - pomyślałem. 
- Wiem, co myślisz - powiedział, zaskakując mnie. - Myślisz, że jest to wygodne rozwiąza-
nie. To dlatego, że nie wiesz, ile potrzeba determinacji, aby wszystko skierować ku Bogu. 
My, ludzie Zachodu, nie tylko już nie zajmujemy się Bogiem, ale nie chcemy się Nim zajmo-
wać. Pragnienie daje determinację. 
- Determinację w jakim sensie? 
- Absolutną determinację. Posłuchaj tego fragmentu z Mahabharaty: "Kiedy Ardżuna miał 
wypuścić strzałę do celu ustawionego na książęcym przyjęciu, jego opiekun zapytał "Czy 
widzisz króla i książąt wokół niego?" "Nie - odrzekł Ardżuna - nie widzę ich.". "A mnie wi-
dzisz?" "Nie." "Czy widzisz tamto drzewo?" "Nie." "Widzisz rybę?" "Nie." "A co teraz wi-
dzisz?" "Widzę wyłącznie oko ryby." 
Wracałem do domu metrem, pośród pochmurnych twarzy i spoconych, spracowanych, 
umęczonych całym dniem, ciał. Nie potrafiłem jednak zapomnieć o "rybim oku". O tak, my, 
ludzie Zachodu, naprawdę straciliśmy z widoku to, co najistotniejsze.               /John Travel/ 

 


