
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.04  27.04  27.04  27.04  Poniedziałek III Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek III Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek III Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek III Tygodnia Wielkanocnego 
1730

 + Stanisława Bedlę (7 r. śm.) z int. rodziny 

1800
 + Tadeusza (r. śm.), Antoniego Januszków, Mariannę Kubicką z int. Januszkowej 

Wtorek 28.04  28.04  28.04  28.04  Św. Piotra Chanela, preŚw. Piotra Chanela, preŚw. Piotra Chanela, preŚw. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika; Św. Ludwika Marii Grzbitera i męczennika; Św. Ludwika Marii Grzbitera i męczennika; Św. Ludwika Marii Grzbitera i męczennika; Św. Ludwika Marii Gri-i-i-i-
gnion De Mongnion De Mongnion De Mongnion De Monttttfort, prezbitera (wsp. dowolne)fort, prezbitera (wsp. dowolne)fort, prezbitera (wsp. dowolne)fort, prezbitera (wsp. dowolne) 
1730

 Do Zmartwychwstałego o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wojciecha w 18 r. 

urodzin z int. rodziców    
1800 

 + Genowefę Lużyńską (r. śm.), Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyńskich, Włady-

sława Krążka (2 r. śm.) z int. rodziny 

Środa 29.04 29.04 29.04 29.04     Św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła, patronki EurŚw. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła, patronki EurŚw. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła, patronki EurŚw. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła, patronki Euroooopy (święto)py (święto)py (święto)py (święto) 
700

  
1800 

 + Wiktorię, Stanisława, Stefanię Kuciembów, Jana i Piotra Sochów z int. Sochowej 

Czwartek 30.04  30.04  30.04  30.04  Św.Św.Św.Św. Piusa V, papieża (wsp. dowolne) Piusa V, papieża (wsp. dowolne) Piusa V, papieża (wsp. dowolne) Piusa V, papieża (wsp. dowolne) 
700

  
1800 

 + Józefa Brzozę (r. śm.), Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego, Edwarda Brzo-

zę z int. rodziny 

Piątek  1.05 1.05 1.05 1.05  Św. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne) I piątek  miesiącaŚw. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne) I piątek  miesiącaŚw. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne) I piątek  miesiącaŚw. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne) I piątek  miesiąca 
 700

 + Franciszka(r. śm.), Mariannę Kowalskich z int. córki 

1800
 + Józefa Wojciechowskiego, Franciszka, Mariannę Wojciechowskich z int. rodziny 

Sobota  2.05  2.05  2.05  2.05  Św. AtanazegoŚw. AtanazegoŚw. AtanazegoŚw. Atanazego , biskupa i doktora Kościołabiskupa i doktora Kościołabiskupa i doktora Kościołabiskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) 
700

 + Stanisława Malickiego (r. śm.), Annę Woźniak z int. rodziny  
1800 

1) + Franciszkę, Henryka Kowalskich, Stanisława Rozparę, Jana Więcławskiego, Jó-

zefa i Antoninę Kutrysiów z int. rodziny 

         2) + Józefa Gosudarskiego z int. córki 

NIEDZIELA  3.05  3.05  3.05  3.05  Niedziela Dobrego PasterzaNiedziela Dobrego PasterzaNiedziela Dobrego PasterzaNiedziela Dobrego Pasterza    
800

  + Stanisławę, Stanisława Sołtysów, Genowefę, Stanisława Stachurów z int. dzieci 

1000
 Msza św. w intencji strażaków 

1200
 + Jana (16 r. śm.), Zofię Woźniczków z int. rodziny 

1600
 + Jana Cudzika (38 r. śm.), Antoniego, Katarzynę Cudzików, Annę, Augustyna, Julia-

na, Mieczysława Gruszczyńskich z int. Cudzikowej 
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III Niedziela Wielkanocna 

26 kwietnia 2009 r.  

Nr 22 
 

 

Pokój wam !!! 
 

I Ogólnopolski  
Tydzień  
Biblijny 

26.04 – 2.05.2009 
„ Dla mnie żyć –  

to Chrystus” 
 

Komentarz… 
 

Czy można jeść po śmierci? Czy ciało 
chwalebne może mieć apetyt? Pan 
Jezus dokonał czegoś po ludzku nie-
logicznego. Chciał przekonać, ze cho-
ciaż umarł, nie jest cieniem, zjawą, 
duchem, który straszy na drogach, ale 
jest zmartwychwstałym, w pełni żyją-
cym człowiekiem, nawet łaknącym je-
dzenia. Bóg każdego z nas powołuje   
z niebytu, aby – poprzez życie  
i śmierć – każdy z nas dojrzewał i sta-
wał się przemienionym człowiekiem, 
żyjącym potem tylko w Bogu.  

/ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 3,13-15.17-19    /     1J 2,1-5a     Ewangelia:   Łk 24,35-48 
„Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.    
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwo-
żonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce   
i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak wi-
dzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni 
podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To wła-
śnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz bę-
dzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie    
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego.” 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Mieczysława Lu-

rzyńskiego z Brzezin który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 
× 30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci 
× 1 maja – Święto Pracy 
× 1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki 
× 2 maja – Dzień Flagi i Godła 



 
 

A w parafii… 
▪ Na spotkaniu Komitetu Odnowy naszego Kościoła, została podpisana umowa, dotycząca 
renowacji ołtarzy bocznych. Koniec prac przewidziano na 15 października 2009 r. 
▪ W miniony wtorek rozpoczęły się prace konserwatorskie przy ołtarzu „Św. Antoniego”. Zo-
stał on zdemontowany przewieziony do pracowni konserwatorskiej. 
▪ Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa majowe, które odbywać się będą w dni powsze-
dnie po ostatniej mszy popołudniowej, a w niedziele po mszy św. o godz. 16.00. 
▪ W piątek 1 maja po mszy św. popołudniowej w organistówce odbędzie się spotkanie kręgu  
biblijnego. Zapraszamy młodzież, dzieci i ministrantów.  

Tydzień Biblijny 

Ogólnopolski Tydzień Biblijny rozpoczyna się 
26 kwietnia, w III niedzielę wielkanocną. Po-
mysłodawca tego tygodnia to ,,Dzieło Biblijne 
im. Jana Pawła II”, przewodniczącym którego 
jest ksiądz pochodzący z naszej diecezji prof. 
dr hab.  Henryk Witczyk, wykładowca KUL     
i WSD Kielce. Hasłem I Ogólnopolskiego Ty-
godnia Biblijnego, są słowa św. Pawła: ,,Dla 
mnie żyć - to Chrystus”. Ks. prof. Witczyk 
komentując dla KAI wydarzenie Tygodnia Bi-
blijnego powiedział: -„Można mieć nadzieję, 
że Tydzień biblijny, jest odpowiedzią  znaki 
Boga i będzie dla wielu czasem błogosławio-
nym. Może on bowiem stać się okazją do 
wspólnego, duchowego wędrowania              
z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, 
aby wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos 
uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj roz-
brzmiewa w słowach świętych Pism, a usły-
szany przez człowieka rozpala serce ogniem 
nowej wiary, nadziei i miłości”. 

Bliżej Eucharystii… 
Wezwanie do modlitwy – po przygotowaniu 
darów kapłan zwraca się do zgromadzonych 
wiernych: Módlcie się, aby moją i waszą Ofia-
rę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. We-
zwanie to pojawiło się w liturgii w VIII w. Pod-
kreśla ono, iż wierni jedynie w duchowy spo-
sób włączają się w ofiarę, która składana jest 
na ołtarzu. Odpowiedź ludu na to wezwanie 
(pojawiła się ona około 100 lat później niż 
powyższe wezwanie celebransa): Niech Pan 
przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwa-
łę swojego imienia, a także na pożytek nasz   
i całego Kościoła świętego wyraża właśnie tę 
gotowość wiernych do duchowego włączenia 
się w Ofiarę Eucharystyczną i podkreśla 
świadomość, iż Ofiara ta jest składana w 
imieniu całego Kościoła i przynosi owoc dla 
całego Kościoła, a nie jedynie dla określonej 
grupy osób. 
Dialog przed prefacją – jest stałą częścią 
Mszy św. Pochodzi on z czasów bardzo daw-
nych – istniał już w czasach św. Hipolita,        
a więc już w III w. Dialog ma na celu uświa-
domienie, czy też przypomnienie, że Lud Bo-
ży zgromadzony jest w obecności Pana. Na-
tomiast w dalszej części zawiera zachętę do 
wzniesienia serc ku Bogu i do dziękczynienia. 
Wyraża on również fakt, że chociaż modlitwa 
eucharystyczna jest odmawiana tylko przez 
kapłana, to jednak nie jest jego prywatną mo-
dlitwą, lecz w modlitwę tę włącza się cały lud. 

2 maja - w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało 
wprowadzone dnia 20 lutego 2004 roku. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 ustano-
wił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii      
i Polaków za Granicą. Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwo-
wym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i może dlatego postrzegamy go je-
dynie jako przerwę pomiędzy 1 a 3 maja. Już nawet każde dziecko wie, że kolor naszej na-
rodowej flagi to biel i czerwień. Kolory te zostały uznane za narodowe barwy naszego kraju  
3 maja 1792 roku. Zachęcamy do wywieszenia  w tym dniu flag przy swoich domach. 

Boży człowiek…  -  św. Katarzyna Sieneńska (29 kwietnia) 
Dorastała w licznej rodzinie - jej rodzice mieli 25 dzieci. 
Ojciec zajęty był zarabianiem na życie rodziny, matka 
obowiązkami domowymi – do których niekoniecznie należało 
kształcenie dzieci – Katarzyna nie umiała pisać .Katarzyna 
więc od najmłodszych lat poszukiwała samotności poza 
rodziną.          W każdym razie trochę odstające od rodziny 
dzieci przestają     z przyjaciółmi z wyobraźnie – przyjacielem 
malej Katarzyny został sam Jezus. Nic też dziwnego, że 
oparła się rodzinnym projektem małżeńskim i została 
tercjarką dominikańską. Od tej pory oddawała się praktykom 
ascetycznym, opiece nad ubogimi i chorymi. Jej ekstazy  
i wizje, a następnie otrzymane stygmaty uczyniły z niej osobę 
znaną w Sienie, a później i poza nią. Do Katarzyny zaczęli 
zwracać się z prośbą o opinie            i pomoc w negocjacjach 
możni tego świata. Świadectwem tej działalności są Listy, 
które dyktowała swoi współpracownikom. Ostatnim jej 
dziełem był Dialog o Opatrzności Bożej, którego dyktowanie 
przerwała, aby udać się Rzymu w celu wsparcia papieża 
Urbana VI. Tam zmarła po trzech miesiącach cierpień 29 

kwietnia 1380 roku. Żyła 33 lata. Jest opiekunką Włoch, Sieny, Rzymu, Europy oraz pielę-
gniarek, strażników i strażaków. Także cierpiących oraz kobiet, które poroniły. Na ikonach 
święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w dłoniach trzyma krzyż, różaniec, lilię.  
Modlitwa.  Boże, spraw, byśmy zawsze pamiętali o Tobie i pomagali bliźnim w potrzebie. Bo 
przecież Ty jesteś w nich, pośród chorych i cierpiących. Dodawaj nam odwagi i siły byśmy po-
trafili wcielać w nasze życie Twoją naukę, jak to robiła św. Katarzyna Sieneńska. Amen. 

Uśmiech… 
 

Mówi zięć do teścio-
wej: - Gdzie mama 
jedzie? - Na cmen-
tarz. - A kto rower 
przyprowadzi??!! 

Znalezione… 
Tak zająłem się sobą że czekałem aby nikt nie przyszedł 
stale prosiłem o jeden tylko bilet dla siebie 
nawet nic mi się nie śniło 
bo śpi się dla siebie ale sny ma się dla drugich 
jeśli płakałem - to niefachowo 
bo do płaczu potrzebne są dwa serca 
broniłem tak gorliwie Boga że trzepnąłem w mordę człowieka 
myślałem że kobieta nie ma duszy a jeśli ma to trzy czwarte 
założyłem w sercu tajną radiostację i nadawałem tylko swój program 
przygotowałem sobie kawalerkę na cmentarzu 
i w ogóle zapomniałem że do nieba idzie się parami nie gęsiego 
nawet dyskretny anioł nie stoi osobno 

/Jan Twardowski, Skrupuły pustelnika/ 

Zamyśl się… 
„Jeśli znajdziesz 
prawdziwego przyja-
ciela (co zdarza się 
naprawdę rzadko!) 
chroń go, bo to drugi 
ty.”               /Seneka/ 

Coś dla ducha… 
„Porządek” 

Któregoś dnia pewna kobieta przyszła z synkiem do Mahatmy Gandhiego i poprosiła:- Ma-
hatma, powiedz mu, żeby nie jadł więcej słodyczy. 
-Bądź tak miła i wróć za trzy dni- odpowiedział Gandhi. Za trzy dni kobieta wróciła z dziec-
kiem i Gandhi powiedział do niego:- Nie jedz więcej słodyczy! 
Kobieta spytała:- Dlaczego kazałeś nam czekać trzy dni tylko po to, aby to powiedzieć? 
Mahatma odpowiedział:- Ponieważ trzy dni temu ja sam jadłem jeszcze słodycze. 
Gdyby ci wszyscy, którzy dowodzą, nauczają, komenderują, wykrzykują, zachęcają - zdecy-
dowali się przestrzegać tego, czego żądają od innych, ten świat byłby rajem.   /Bruno Ferrero/ 

 


