
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.09 Św. Piotra Klawera, prezbitera. (wsp. dowolne) 
1800 + Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów z int. Metrykowej 
Wtorek  10.09 Dzień Powszedni 
 1730  Sławomira Brzozę z int. Zespołu Obrzędowego Kowalanki 
1800 + Janinę, Stanisława Tkaczów z int. syna Czesława z rodziną 
Środa  11.09 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha, Stanisława Jędrochę Mariannę, 
Władysława Edwarda Machulskich, Krystynę Woś z int. Machulskich 
Czwartek 12.09 Dzień Powszedni 
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 70-tą r. ślubu Stanisława  
i Heleny Daleszaków z int. dzieci 
1800 + Władysława, Stefanię Kruków zm. z rodziny Śmietanów z int. Śmietanów  
Piątek  13.09 Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. (wsp. obow.) 
1730  Mariannę Brzoza od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Morawica 
1800 + Andrzeja Kubickiego, Antoninę, Edmunda Wykrotów, Mariannę, Romana Kubic-
kich z int. Ireny Kubickiej 
Sobota  14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
1400 + Stanisława Gawęckiego, Mariannę, Józefa Kulczykowskich, Irenę, Henryka Jawor-
skich z int. rodziny 
1430 + Stefanię Frankowicz, Władysława, Bernarda, Jana Frankowiczów z int. Jędrochów 
1600 ślub Stachura Małgorzata i Tomasz Olszewski 
Niedziela  15.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 1) + Sławomira brzozę int. pogrzebowa 
      2) + Tadeusza, Mieczysława Jadwigę Kowalskich, Mariannę Stefana Malców 
1000  Stefanię, Antoniego Józefa Prokopów, Ryszarda Zawadzkiego zm. z rodz. Bąków 
1200 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Edwarda Władysława Kasperków, Lucja-
na Frankowicza, Andrzeja Czarneckiego z int. Marii Kacperek 
1600  1) Stefanię, Antoniego, Józefa Prokopów, Mariannę Franciszka Stachurów  
        2) Mariannę Brzoza int. pogrzebowa  
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Maryjo,  
moja Matko 

módl się za mną! 

Komentarz… 
„Aby iść za Jezusem i być Jego 
uczniem, konieczne jest wyzwole-
nie się spod dominacji nawet naj-
bardziej naturalnych relacji emo-
cjonalnych i przywiązań. Pierw-
szeństwo miłości do Boga, akcep-
tacja samego siebie, niesienie 
swojego krzyża to znaki auten-
tycznej miłości, daru uczynionego 
ze swojego życia. Bez kształtowa-
nia powyższych wymiarów życia 
nasze chrześcijaństwo jest nara-
żone na śmieszność tak jak bu-
downiczy, który nie przewidział 
wystarczających środków na do-
kończenie dzieła, albo jak ten, kto 
poniósł klęskę, gdyż podjął się 
zmagania ze zbyt silnym przeciw-
nikiem.”         /ks. Maciej Warowny/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Mdr 9,13-18b     /     Flm 9b-10.12-17      Ewangelia:      Łk 14,25-33 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie,  
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, 
nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wy-
kończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować,  
a nie zdołał wykończyć«. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim kró-
lem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 
który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka 
się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Brzozę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 08.09 -  Dzień Dobrej Wiadomości 



 
 

A w parafii… 
▪ Dziś na mszy świętej o godz. 10.00 zostaną odmówione modlitwy na rozpoczynający się 
rok szkolny. 
▪ 7 września 2013 roku był dniem ustanowionym przez papieża Franciszka jako dzień postu  
i modlitwy w intencji pokoju w Syrii i na świecie. Również dziś na prośbę biskupa kieleckiego 
odbywają się nabożeństwa w tej intencji. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny 
zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i WOJNY wybaw nas Panie. Od nagłej,  
a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj 
nas Panie. 

Dla Twojej chwały 
Bóg obdarza każdego z nas różnymi ta-
lentami. Naszym celem jest ich odkrycie 
i mądre wykorzystywanie. Grupka mło-
dych osób z naszej parafii już od 250 
tygodni redaguje i wydaje Pismo Para-
fialne SANCTUS. Choć daleko nam do 
profesjonalizmu to jednak podjęliśmy to 
wezwanie i poświęcamy się wolontaryj-
nie, aby łatwiej było nam wszystkim od-
kryć prawdziwe i piękne oblicze kocha-
jącego Boga. Wierzymy, że to co robimy 
przynosi większą chwałę Trójcy Prze-
najświętszej. Nic więcej nie oczekuje-
my.  
Z wdzięcznością dla wszystkich wytrwa-
łych czytelników.                     Redakcja 

Tu es Petrus… 
27. Św. Feliks (5/3.I.269-
30.XII.274) Występował przeciw 
subordynacjanizmowi. Usank-
cjonował zwyczaj odprawiania 
mszy św. na grobach męczen-
ników i wymieniania ich imion w 
kanonie. Prawdopodobnie nie 
był męczennikiem, grób jego 
znajduje się w Katakumbach 
Kaliksta.  

Wychowujmy do wartości 
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół 
Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem 
jest integralny rozwój człowieka. Tydzień Wychowania na-
wiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw 
za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania 
jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada 
święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży 
(przypada ono 18 września). Najbliższy Tydzień Wycho-
wania odbędzie się w dniach 15 - 21 września 2013 r. 

Zakonnie… 
Siostry św. Józefa – ich powaleniem jest głoszenie ewangelicznej miłości miłosiernej poprzez 
służbę ubogim, osobom starszym i samotnym, pielęgnację chorych oraz opiekę nad dziećmi i 
młodzieżą. Duchowość sióstr św. Józefa koncentruje się wokół tajemnicy Miłości Miłosiernej 
Boga, objawionej w misterium Wcielenia, Krzyża i Eucharystii. Siostry pracują jako pielę-
gniarki w szpitalach i domach opieki społecznej. Otaczają opieką dzieci i młodzież w domu 
dziecka i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Prowadzą też przedszkola, a także nau-
czają w szkołach. W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla biednych i praktyko-
wane są inne formy posługi ubogim. Siostry są zaangażowane również w apostolstwo para-
fialne oraz w dzieło misyjne Kościoła poprzez pracę w Afryce i Ameryce Południowej. Z ini-
cjatywy zgromadzenia działają Modlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają 
się w charyzmat zgromadzenia. Zgromadzenie założył w 1884 r. błogosławiony ks. Zygmunt 
Gorazdowski. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (CSSJ).                    /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Fryderyk Ozanam (9 września) 
Fryderyk Ozanam urodził się w 1813 roku w Mediolanie, 
we Włoszech. Kiedy miał 3 lata, jego rodzina na stałe 
przeniosła się do Francji. Ukończył prawo, samodzielnie 
studiował filozofię i literaturę oraz dziedziny mogące 
pomóc mu w lepszym rozumieniu i przeżywaniu religii. 
W wieku 27 lat uzyskał profesurę prawa handlowego  
w Lyonie, został także profesorem literatury na Sorbo-
nie. Jego nawrócenie miało się dokonać w jednym z ko-
ściołów paryskich, w którym zastał modlącego się na 
różańcu mężczyznę. Był to André Marie Ampere, jego 
dawny profesor, słynny matematyk, fizyk, twórca nauki  
o elektrodynamice. Kiedy Fryderyk przyjął chrzest, po-
wiedział: "Różaniec Ampere'a przyniósł mi więcej dobra 
niż wszystkie książki i kazania razem wzięte". Najwięk-

szym dziełem jego życia było powstanie w 1833 roku tzw. Konferencji św. Wincentego a Pau-
lo. Było to katolickie stowarzyszenie dla osób świeckich, zajmujące się wszechstronną pomo-
cą ubogim, niezależnie od przekonań religijnych. Konferencje szybko przyjęły się we Francji 
oraz poza Europą. Dzisiaj należy do nich ponad 800 tys. osób w wielu krajach świata.  
W 1841 roku ożenił się z córką profesora Akademii Lyońskiej, urodziło się im jedno dziecko. 
Fryderyk opublikował wiele dzieł z dziedziny historii literatury francuskiej. W 1847 roku odbył 
podróż do Asyżu, aby tam doświadczyć ducha franciszkanizmu. Studiował pisma i utwory po-
etyckie św. Franciszka z Asyżu, św. Bonawentury, Pacyfika i Jacopone da Todi. Razem z żo-
ną opublikował przekład "Kwiatków św. Franciszka". Zasługi Fryderyka na polu krzewienia 
ducha franciszkańskiego docenił Zakon Braci Mniejszych, który przyjął go do Bractwa Fran-
ciszkańskiego. Intensywną pracę naukową łączył z działalnością na rzecz Kościoła. Gdy  
w Paryżu wybuchła epidemia cholery, nie wahał się narażać życia, niosąc pomoc chorym. 
Nękały go różne dolegliwości i choroby, zmarł 8 września 1853 roku, mając 40 lat. Modlitwa. 
Obyśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu mogli żyć prawdziwie oddani posłudze najbardziej 
potrzebującym i cierpiącym. Amen. 
Zamyśl się… 
„Życie oceniać można tylko, patrząc  
w przeszłość, ale żyć trzeba, patrząc wy-
łącznie w przyszłość.” 
                      /Soren Aabye Kierkegaard/ 

Uśmiech… 
Spotyka sie dwóch baców. - Sąsiedzie, jak tam 
wasz nowy sołtys? - Eee...jeszczem go po trzeź-
wemu nie widzioł... - Co, tak pije? - On nie,  
ino jo! 

Coś dla ducha… 
„ O życiu w przyrodzie” 

Kiedy pewnego letniego popołudnia całe stworzenie zażywało błogiej sjesty, zięba podniosła 
nagle dziób i rzuciła w ciszę pytanie: - Co to jest właściwie życie? Na te słowa zapanowała 
wkoło jeszcze głębsza cisza. Dopiero po jakimś czasie zaczęły dochodzić nieśmiałe głosy. 
Pierwsza odezwała się róża, otwierająca akurat ostrożnie swój pierwszy pączek: - Życie jest 
rozwojem. Motyl kołysząc się na trawie, powiedział mimochodem: - Życie jest radością i pro-
mieniem słońca. Na dole przystanęła zmęczona mrówka, taszcząca słomę trzy razy dłuższą 
niż ona sama. Sapiąc ciężko, rzekła: - Życie nie jest niczym innym, jak tylko trudem i pracą. 
I pewno wybuchłaby wielka kłótnia, gdyby w tym momencie nie przyszedł drobny deszcz, któ-
ry zauważył: - Życie składa się z łez, tylko łez… Po deszczu wzbił się w górę orzeł, zataczając 
majestatycznie swoje kręgi.  – Życie jest wzbijaniem się w górę – krzyknął z wysoka. Potem 
przyszła noc z odpowiedzią: - Życie jest ciemnością i błądzeniem. Gdy minęła noc, zjawiła się 
jutrzenka, która oświadczyła uroczystym tonem: - Jak ja – jutrzenka – jestem początkiem 
nadchodzącego dnia, tak życie jest nadejściem wieczności.              /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


