
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 07.11 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Pietszczyka od zarządu i pracowników firmy Kiel-Pak 

1630 + Zofię, Annę i Jana Więckowskich 

Wtorek 08.11 Św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej - RELIKWIE  
1600 + Czesławę (r. śm.), Stanisława Machulskich 

1630 + siostrę Helenę Pędzik, Jana, Agnieszkę, Annę Pędzików i zm. z r. Plewów 

Środa 09.11 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
1600 + Stanisława Pietszczyka od zarządu i pracowników firmy Kiel-Pak 

1800 1) + Wandę i Stanisława Kaczorów 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich  

3) + Stefanię, Jana Znojek, Katarzynę, Antoniego Grzegorczyków 4) + Leokadię Grabow-

ską i Jerzego Grudnia zam. r. 5) + Władysława, Krystynę Sieczkowskich (r. śm.) z int. 

dzieci i wnuków 6) + Janinę i Józefa Zychowiczów zam. bratowa Genowefa z r. 7) + Je-

rzego Klimczaka zam. r. Sabatów 8) + Mariannę Gawior od brata Edwarda z r. 9) + Irenę 

Kowalską od chrzestnej Genowefy i chrześnicy Krystyny z r. 10) + Stanisława (r. śm.), 

Janinę, Teklę Piątek, Jana, Katarzynę Jandułów 11) + Urszulę Piotrowską od sołtysa  

z Brzezin 12) + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło i Marian-

nę Skarbek 13) Do NS Jezusowego i Matki Bożej Łaskawe z prośbą o zdrowie i Boże bł.  

Czwartek 10.11 św. Leona Wielkiego (wsp.) 
1600 + Stanisława Kija zam. córka 

1630 + Piotra i Jana Sochów 

Piątek 11.11 św. Marcina z Tours (wsp.) 
900 + Jana, Leokadię Bedlów, Józefa Lacha, Stanisława Kwaśniaka, Irenę Piotrowską z int. 

r. Zegadłów 

1200 w int. Ojczyzny 

1600 + Tomasza, Ryszarda Kobierskich, Annę, Jana Jędrochów 

1700 + Teresę Król (3 r. śm.) 

Sobota 12.11 św. Jozafata (wsp.) 
1600 + Marcina (r. śm.), Zdzisława Kubickich 

1630 + Jana, Irenę, Teodozję, Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę Kurdków, 

Stanisława Barana 

Niedziela 13.11 XXXIII Niedziela Zwykła 
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, Mariana Piotrowskiego 

1000 za Parafię 

1200 + Stefanię, Antoniego i Stanisławę 

1600 + Stefana, Annę, Tadeusza i zm. z r. Salamonów, Węgrzynów, Gabrysiów, Gibasów  

i Krzysztofa Lewickiego 
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XXXII Niedziela Zwykła 
6 listopada 2022 r. Nr 50 (728) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 
                2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Ewangelia: Łk 20, 27-38 
Podeszło do Jezusa kilku 
saduceuszów, którzy twier-
dzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go  
w ten sposób: «Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: 
„Jeśli umrze czyjś brat, który 
miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat pojmie ją za 
żonę i niech wzbudzi potom-
stwo swemu bratu”. Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy 
pojął żonę i zmarł bezdziet-
nie. Pojął ją drugi, a potem 
trzeci, i tak wszyscy pomarli, 
nie zostawiwszy dzieci.  
W końcu umarła ta kobieta. 
Przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę». Jezus im 
odpowiedział: «Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym 

i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmar-
twychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa  
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie 
jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 
 
 
 

Wierzę w ciała zmartwychwstanie 
 
 

 

Extra… 
× 06.11.1844 – Do służby na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej wszedł parowóz „Rawka”. 
× 07.11.1977 – Założono Polski Związek Badmintona. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj pierwsza, adoracyjna niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż 
Różańcowych i zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na listopad: „Módlmy się, aby dzieci, 
które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły 

na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny”. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- we wtorek wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej - Msza św. z relikwiami; 
- w środę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie; 
- w czwartek wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża, doktora k-ła; 
- w piątek św. Marcina z Tours, biskupa; 
- w sobotę św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
▪ Od najbliższej środy po Mszy św. zbiorowej będziemy się modlić nowym Nabożeństwem 
do Matki Bożej  Królowej Wszystkich Świętych, które zostało opracowane i zyskało oficjalne 
pozwolenie do publicznego odmawiania. 
▪ W piątek obchodzimy 104 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Msze św. o godz. 9 00, 
12 00, 16 00, 17 00. Podczas Mszy św. o godz. 12 00 będziemy dziękować Panu Bogu za 
odzyskaną wolność i będziemy prosić o właściwe, zgodne z wolą Bożą jej wykorzystanie. 
▪ 20 listopada br. obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Do tego wydarzenia przygotujmy się przez 9-dniową nowennę, która rozpocznie się w pią-
tek, 11 listopada (w Święto Niepodległości) i potrwa do soboty, 19 listopada. W samą uro-
czystość odczytajmy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. 
▪ Za tydzień przeżywać będziemy Światowy Dzień Ubogich oraz XIV Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: „UKRAINA”. Możemy wesprzeć potrzebujących 
naszą modlitwą i materialnym darem. 
▪ Odpust za zmarłych ofiarować można jeszcze do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza  
i modlitwę za zmarłych oraz przystąpienie do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza 
oraz odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca 
Świętego.  
▪ Dekret Penitencjarii Apostolskiej. 
▪ Ks. bp. Ordynariusz udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kielec-
kiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych  
w piątek 11 listopada 2022 r. Jednocześnie zachęca tych wiernych, którzy skorzystają  
z łaski dyspensy, aby jako zadośćuczynienie w najbliższym dogodnym dla siebie czasie 
pomodlili się odmawiając jedną Tajemnicę Różańca w intencjach Ojca Świętego i Biskupa 
Kieleckiego oraz o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
▪ W przyszłej kaplicy Wszystkich Świętych na obrotowym stojaku wystawione są obrazki  
z poprzednich wprowadzeń relikwii. Można je przejrzeć, wybrać i zabrać ze sobą. 
▪ Można jeszcze składać wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion w mianowniku  
z zaznaczeniem godziny 8 00 albo 12 00. 
▪ Przybył do nas nowy parafianin. Dzieci prosimy o wybór imienia dla niego. Szczegóły wy-
jaśni ks. Mariusz. 
▪ Przypominam, że cena „Niedzieli” wynosi 10 zł, a „Gościa Niedzielnego” 8 zł. 
▪ Dziękuję za wykonanie i zamontowanie gablot dla godnego i bezpiecznego przechowywa-
nia relikwii. 
▪ Dziękuję za zainstalowanie obrazu – Królowej Wszystkich Świętych w głównym ołtarzu. 
Kopia obrazu wraz z poprzednią szatą została umieszczona w kaplicy pogrzebowej. 
▪ Dziękuję osobom przybyłym wczoraj do sprzątania kościoła: Tetelewski Ryszard i Maria, 
Kamiński Tomasz i Honorata, Kuchta Ewa, Pańtak Monika, Kołek Krystyna. Za tydzień 
proszę kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej. 
▪ Podczas kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach zebrano: 13 298, 80 zł. Bóg 
zapłać za ofiary. 
 
 
 
 
 

Boży człowiek… - Święty Adeodat I  (8 listopada) 
Adeodat, znany także jako Deusdedit był synem rzymskiego subdiakona Stefana. Został 
następcą św. Piotra po czterdziestu latach kapłaństwa. Pontyfikat Adeodata, 68. biskupa 
Rzymu, trwał od 19 października 615 r. do 8 listopada 618 r. i nie należał do łatwych, bo  
w tym czasie Rzym nawiedziło poważne trzęsienie ziemi i epidemia świerzbu, z powodu 
której papież musiał opuścić Rzym. Honoriusz I w epitafium na cześć Adeodata określał go 
jako człowieka wielkiej mądrości, pobożności i bystrości umysłu, a jednocześnie pełnego 
prostoty i łagodności. Podkreślał jego pokojowe usposobienie i to, że podczas zarazy osobi-
ście niósł chorym pomoc i pocieszenie. Twierdzono nawet, że był cudotwórcą, którego po-
całunki łagodziły cierpienia, a nawet miały uzdrawiać z trądu. Wspominany był też jako 
sprawiedliwy sędzia. Adeodat chciał poprawić dyscyplinę wśród kleru, ograniczył przywileje 
benedyktynów rzymskich na rzecz kleru diecezjalnego, który był bliższy jego sercu. Dlatego 
powierzał urzędy księżom, a nie mnichom. Osobiście wyświęcił wielu nowych kapłanów 
(prawdopodobnie były to pierwsze święcenia od czasów św. Grzegorza Wielkiego). Chciał, 
by kapłani więcej się modlili. Wprowadził też specjalne nabożeństwo wieczorne dla kleru, 
był więc prekursorem nieszporów. Dał wszystkim księżom prawo odprawiania dwóch Mszy 
św. dziennie. Zmarł 8 listopada 618 r.  

Czy wiesz, że… 
Jednym z najbardziej wyrazistych kardynałów w Watykanie jest pochodzący z Polski 
kardynał Konrad Krajewski. Sławe przyniósł mu pobyt na Ukrainie w centrum ostrzeliwania 
terenu przez Rosjan gdzie się nie przestraszył ale kontynuował swoją misję humanitarną 
będąc dalej z ludźmi mogąc w każdej chwili zginąć. Ale mniej znane fakty to to, że  
w Rzymie stając w obronie 400 bezdomnych osobiście naraził się władzy groźby pod jego 
adresem kierował osobiście wicepremier Mateo Salvinii ale to nie powstrzymywało 
kardynała przed działaniami. Pokazał również swoją bezkompromisową postawę wobec 
dostojników kościelnych kiedy w pandemii nakazano całkowite zamknięcie kościołów 
osobiście otworzył jeden z nich i wystawił najświętszy sakrament aby każdy mógł wstąpić 
albo pomodlić się w lub pod kościołem. Swoje zachowanie podsumował: „Tak, to jest akt 
nieposłuszeństwa. Sam dokonałem wystawienia Najświętszego sakramentu i otworzyłem 
kościół. To nie zdarzyło się w czasach faszyzmu, ani nie zdarzyło się pod rządami 
rosyjskimi czy sowieckimi w Polsce. Kościoły nie były zamknięte.”  

Zamyśl się… 
"Tak to już bywa, że kiedy czło-
wiek ucieka przed swoim stra-
chem, może się przekonać, że 
zdąża jedynie skrótem na jego 
spotkanie".              /J.R.R Tolkien/ 

Uśmiech 
Usypiam córcię... Gładzę ją po główce... 
Nagle słyszę cichutki głosik: 
- Mamusiu mogę Ci coś powiedzieć na uszko? 
- Słucham Cię 
- Mamuniu... Do ubikacji mi się chce... 

Coś dla ducha… 
„Ścieżki życia” 

Podczas wakacji pewien człowiek udał się na przechadzkę po lesie, rozciągającym się nie-
opodal miasta, w którym zamieszkiwał. Błądził po nim przez kilka godzin aż zgubił się. Dłu-
go próbował odnaleźć drogę prowadzącą do domu, przemierzając wszystkie ścieżki, ale 
żadna nie wyprowadziła go z lasu. Nagle natknął się na innego człowieka, który podobnie 
jak on, chodził po lesie i wykrzyknął: 
- Dzięki Bogu, że jest tu jeszcze inny człowiek. Czy mógłbyś mi wskazać drogę do miasta? 
W odpowiedzi usłyszał: 
- Nie, bowiem ja także się zgubiłem. Ale istnieje pewien sposób, który może nam pomóc: 
musimy sobie powiedzieć, którymi ścieżkami próbowaliśmy już wyjść z lasu. To nam pomo-
że odnaleźć tę, która nas stąd wyprowadzi.                                                    /Autor nieznany/ 

 


