
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.09 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. (wsp. obow.) 
1730 + Bogdana, Bolesława Ornalów, Mariannę, Władysława Frankowiczów, Julię Król  
1800 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Jó-
zefa Rabiejów, Mariana Tula z int. rodziny. 
Wtorek  01.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dr Kościoła (wsp. ob.) 
 1730  + Jana, Mariannę Rozparów, Stanisława Rozparę, Edwarda Brzozę z int. Brzozowej 
1800 + Józefa, Katarzynę, Stanisława, Henryka, Janinę Tkaczów, Michała, Mariannę, Fran-
ciszka Pietszczyków, Antoninę, Wiesława Burasów z int. Pietszczyków  
Środa  02.10 Świętych Aniołów Stróżów.(wsp. Obowiązkowe)  
1730 + Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek, Teodorę 
Janaszek z int. Zegadłowej  
1800 + Władysława Metrykę z int. syna z rodziną 
Czwartek 03.10 Dzień Powszedni  
1730 + Zdzisława Szumilasa z int. żony i córki 
1800 + Józefa Tkacza, Andrzeja, Janinę Tkaczów, Władysława, Genowefę Łatasiów, Danu-
tę Krzysztofa Dudzików, zm. z rodziny Zawadzkich z int. Tkaczowej  
Piątek  04.10 Św. Franciszka z Asyżu. (wsp. obowiązkowe) 
1800 1) + Franciszka Kołka z int. Kołkowej 
        2) + Mariana Malickickiego, Anielę, Bolesława Malickich z int. Dariusza Malickiego 
Sobota  05.10 Św. Faustyny, zakonnicy.(wsp. obowiązkowe)  
1730 + Stefana Wojcieszyńskiego, Leokadię, Stanisława Domagałów, Józefa, Jadwigę 
Ogniewskich z int. Wojcieszyńskich 
1800 Sebastiana Tetelewskiego, zm. z rodziny Góreckich, Zawadzkich z int. Góreckich 
Niedziela  06.10 XXVII Niedziela Zwykła  
800 Msza Święta 
1000 + Franciszka Kutę zm. z rodziny Kruków z int. Kutowej z Łazisk  
1200 za zmarłych Parafian i o błogosławieństwo dla żywych  
1600 Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu 18-tą r. ur. Magdaleny 
Ślusarczyk z int. rodziców, dziadków   
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Święci Archaniołowie 

strzeżcie nas przed złem 

 

Komentarz… 
„Sekret wiary nie kryje się  
w oglądaniu cudów. Ona rodzi 
się ze słuchania słowa Boże-
go. Bogacz codziennie widział 
Łazarza przed bramą swego 
domu, ale nigdy nie dostrzegł 
w nim człowieka, który po-
trzebuje i zasługuje na miło-
sierdzie. Dlaczego? Ten ro-
dzaj ślepoty rodzi się z od-
rzucenia Słowa. Człowiek, 
który nie pozwala, aby słowo 
Boże kształtowało jego życie, 
jego sposób patrzenia na 
bliźnich i na świat, pozostaje 
ślepy i nie może poznać 
prawdy, nie rozumie nic z te-
go, co dzieje się wokół niego. 
To dlatego ostatnie zdanie 
dzisiejszej Ewangelii jest tak 
radykalne.”  

/ks. Maciej Warowny/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Am 6,1a.4-7   /   1 Tm 6,11-16     Ewangelia:     Łk 16,19-31 
„Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę 
i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzoda-
mi, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przy-
chodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, uj-
rzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten 
rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: 
»Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, 
lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Moj-
żesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”. 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 29.09 - Dzień Kuriera i Przewoźnika 
× 02.10 - Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych 
× 04.10 - Dzień Zwierząt 



A w parafii… 
▪ Składamy najserdeczniejsze życzenia naszemu Księdzu Proboszczowi, który w ubiegłym 
tygodniu obchodził swoje 66 urodziny. Życzymy wielu łask Bożych, mocnej wiary, silnej na-
dziei i niekończącej się miłości. 
▪ Zapraszamy wszystkich parafian na mszę św. we wtorek o godz. 18.00 we wspomnienie 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po eucharystii odbędzie się ucałowanie jej relikwii.  

▪ Za kilka dni rozpoczyna się miesiąc październik, szczególnie poświęcony 
Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych.  
▪ 14 września w Oksie k. Jędrzejowa odbył się XIII Diecezjalny Dzień Mini-
stranta. W tym roku hasło spotkania brzmiało: „Jesteśmy Rycerzami Chry-
stusa”. Nie zabrakło również ministrantów z naszej parafii, którzy przybyli 
tam pod opieką ks. Dariusza Milera. Tym razem służba liturgiczna przyglą-

dała się postaci św. Franciszka z Asyżu. Do życiorysu tego świętego w swoim kazaniu na-
wiązywał przewodniczący Mszy św. ksiądz biskup Kazimierz Gurda. Ministranci diecezji kie-
leckiej podczas Eucharystii odnowili również swoje przyrzeczenia. Po liturgii czekało na nich 
wiele atrakcji, m.in.: pokaz rycerski, koncert zespołu „Kerygmat”  z WSD w Kielcach, a także 
słodki poczęstunek. Jak co roku, podczas Dnia Ministranta nastąpiło rozstrzygnięcie Mini-
stranckiej Ligii Piłkarskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wóz strażacki OSP 
Oksa. Na pamiątkę tego spotkania każdy ministrant otrzymał pamiątkowy medal i obrazek 
św. Franciszka z Asyżu. Dzień Ministranta to również okazja do spotkania innych ministran-
tów i księży, a także wymiany doświadczenia.                                                                     /TK/ 
▪ Za tydzień w niedzielę 6 października o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza święta sta-
nowiąca uroczyste zakończenie przez ks. Jana Pragnącego funkcji Proboszcza Parafii Brze-
ziny. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej Eucharystii i wspólnej modlitwy. 

Intencja różańcowa na październik: 
 

Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało 
się tak wielkim ciężarem, że pragną jego koń-
ca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości. 
Intencja misyjna: Aby obchody Światowego 
Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrze-
ścijanom, że są nie tylko adresatami, ale i gło-
sicielami Słowa Bożego. 

Tu es Petrus… 
29. Św. Kaius (17/16?.XII.283-
22.IV.295/296?) Według Liber pontificalis 
był krewnym cesarza Dioklecjana. W 257 r. 
uwięziony wraz z późniejszymi papieżami 
Sykstusem II i Dionizym. W czasie jego pon-
tyfikatu nie miały miejsce prześladowania 
chrześcijan. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Nie można poznać Jezusa, nie angażując się w relację z Nim, nie stawiając swego życia dla 
Niego. Kiedy tak wielu ludzi - a także i my - stawia sobie pytanie «Któż więc jest Ten?», to 
Słowo Boże nam odpowiada: «Chciałbyś wiedzieć, kim On jest? Czytaj to, co Kościół mówi ci 
o Nim, rozmawiaj z Nim na modlitwie i podążaj drogą wraz z Nim. W ten sposób poznasz, 
kim jest ten Człowiek». To właśnie jest droga! Każdy musi dokonać swojego wyboru"- zakoń-
czył swoją homilię papież Franciszek. 
Zakonnie… 
Słudzy Maryi – zgromadzenie zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego w 1883 r. 
Celem sług Maryi jest naśladowanie ukrytego życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu  
i współdziałanie z Bogiem w uświęcaniu pracy ludzkiej. Rozkwit tego bezhabitowego zgro-
madzenia, skupiającego tylko braci, przypada na okres międzywojenny, kiedy m.in. prowa-
dzili 30 własnych pracowni rzemieślniczych, w których uczyli młodzież zawodu. Cechą cha-
rakterystyczną zgromadzenia jest charyzmat życia ukrytego. W myśl wskazań założyciela 
ukryte życie zakonne polega na dążeniu do doskonałej miłości drogą rad ewangelicznych, 
bez zewnętrznych oznak konsekracji i bez ujawniania wobec świata swego powołania. Pełna 
nazwa: Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej (SMI).                                  /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Albert Marvelli (5 października) 
Urodził się 21 marca 1918 r. w Ferrarze we Wło-
szech, w głęboko wierzącej rodzinie, która na wiele 
różnych sposobów uczestniczyła w życiu Kościoła.  
W 1930 r. rodzina Marvellich przeniosła się do Rimini, 
gdzie Albert nawiązał bliskie kontakty z salezjanami  
i wstąpił do Akcji Katolickiej. Jednym z jego gimna-
zjalnych kolegów był Federico Fellini. W 1936 r. roz-
począł studia na wydziale inżynierii mechanicznej na 
uniwersytecie w Bolonii. Rok później wstąpił do Fede-
racji Włoskich Studentów Katolickich. Po zakończeniu 
studiów pracował jako inżynier mechanik w zakła-
dach Fiata w Turynie. W 1943 r. powrócił do Rimini 
 i zaangażował się w działalność charytatywną. Od-
wiedzał najbardziej potrzebujących, pośredniczył  
w organizowaniu dla nich pomocy, otworzył kuchnię 
dla ubogich. Odważnie pomagał też ludziom skaza-
nym na wywóz do obozów koncentracyjnych. Nie ba-
cząc na ryzyko, otwierał zapieczętowane wagony  
i wypuszczał więźniów na wolność. Po wyzwoleniu 
miasta został wybrany na członka Komitetu Wyzwo-

lenia, który przejął rządy w Rimini. Nie należał wówczas do żadnej partii politycznej. Gorliwie 
spieszył z pomocą ubogim i prześladowanym. Powierzano mu najtrudniejsze i najdelikatniej-
sze zadania. Był odpowiedzialny m.in. za przydział mieszkań w mieście zburzonym na skutek 
bombardowań. Coraz bardziej angażował się w działalność polityczną, pragnąc świadczyć  
o swej wierze również w życiu publicznym. W 1945 r. wstąpił do Partii Demokracji Chrześci-
jańskiej. W tym samym czasie miejscowy biskup powierzył mu kierowanie stowarzyszeniem 
inteligencji katolickiej i organizację uniwersytetu ludowego. Natchnienie do apostolstwa czer-
pał z Eucharystii. «Całe moje życie — wyznał kiedyś — jest przeniknięte miłością Boga, który 
przychodzi do mnie ze swym Ciałem i swą Duszą i przebóstwia całe moje ciało, moje myśli, 
czyny i słowa». Latem 1946 r. postanowił założyć rodzinę, ale jego oświadczyny zostały od-
rzucone. 5 października 1946 r., gdy jechał rowerem na wiec wyborczy, potrąciła go cięża-
rówka. Zmarł tego samego dnia, mając zaledwie 28 lat. Modlitwa. Boże, który w błogosła-
wionym Albercie zostawiłeś nam przykład apostolskiego zaangażowania i miłości do braci, 
prosimy Cię, abyśmy wsparci Jego orędownictwem, mogli wypełniać nasze codzienne zada-
nia dla Twojej chwały i ku pożytkowi bliźnich. 
Zamyśl się… 
„Najwyższa dobroć podobna jest wo-
dzie. Dobroć wody polega na tym, że 
przynosi ona korzyści dziesiątkom ty-
sięcy rzeczy, mimo, że z nikim nie wal-
czy.”                                            /Laozi/ 

Uśmiech… 
Małżonek wraca cichaczem, późno do domu. - Któ-
ra godzina? - pyta zaspana żona. - Dziesiąta - od-
powiada mąż. - Tak? Słyszę ze właśnie bije pierw-
sza...? - No przecież zera nie może wybić, kocha-
nie... 

Coś dla ducha… 
„O cudzych cierpieniach” 

W ostatnich latach swego długiego żywota mistrz zapadł na ciężką chorobę, wskutek której 
całe jego ciało pokryło się bolesnymi wrzodami. Lekarze twierdzili, że ból ten przekracza 
ludzkie siły. Zapytany o to przez znajomych, odparł: - Kiedy byłem młodszy i zjawiał się  
u mnie jakiś chory, mogłem się modlić z całej duszy, aby Bóg zdjął z niego cierpienia. Później 
– gdy osłabła we mnie siła modlitwy – nic już nie mogłem zrobić, jak tylko te cudze cierpienia 
brać na siebie. No i teraz właśnie dźwigam je.                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 
 


