
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Eugeniusza Prędotę (r. śm.) Piotra i Mariusza Prędotków, ks. Edwarda, Józefę, 
Stefana, Mariana Nowaka z int. rodziny 
        2) + Helenę, (4 r. śm.) z int. córki z rodziną  
1900 1) + Franciszkę Lach z int. syna Jana  
        2) + Danutę Bentkowską z int. córki  
Wtorek 16.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Stanisława, Stanisławę Krawców 
        2) + Janinę Malicką z int. rodziny Lużyńskich   
1900 1) + Franciszka, Mariannę, Wandę Wierzbickich i Henryka Pękalskiego  
        2) + Edwarda Wieczorka od uczestników pogrzebu    
Środa 17.06 Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe) 
1800 1) + Stefana, Mariannę Bugajskich i Franciszka Mariannę Stachurów  
         2) + Zygfryda Kruka z int. córki Anny, wn. Moniki, i prawn. Weroniki i Dominiki 
1900 1) + Stanisława Lużyńskiego (12 r. śm.)  
         2) + Mieczysława Chmurę, Adama Frankowicza, Antoninę i Franciszka Stanków 
Czwartek 18.06 Dzień Powszedni  
1800  1) w 16 r. śm. Władysława i Stanisławę Malickich z int. Kubickich  
         2) Msza Święta o powołania  
Piątek 19.06 Dzień Powszedni  
1800  1) Halinę Barwinek (3 r. śm.), zm. z rodziny Barwinków i Daleszaków  
         2) W int. Janusza i Beaty z racji rocznicy ślubu i ich dzieci  
1900 1) + Karola i Sebastiana Tetelewskich z int. chrzestnych z rodzicami  
        2) o zdrowie dla pewnej osoby 
Sobota 20.06 Dzień Powszedni  
1800  1) + Stefana, Janinę, Józefa, Gubałów, Edwarda Śmietanę, Stanisławę Pietrzczyk, 
Łukasza Stachurę, Marcina Sołtysa z int. Teresy Gubały  
           2) Piotra i Róży Wojcieszyńskich w 10 r. ślubu o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jubi-
latów i ich dzieci z int. rodziców i siostry z rodziną    
1900 + Annę, Stanisława Wojcieszyńskich, Mieczysława Wojcieszyńskiego   
Niedziela  21.06 XII Niedziela Zwykła 
800 + Andrzeja, Elżbietę, Mariana Boś, Genowefę, Jana Majów, Annę, Stanisława Kraw-
czyków i zm. z rodziny Krawczyków i Majów 
1000 + Franciszka Kołek (r. śm.)  
1200 1) + Edwarda Kasperka (r. śm.)  
        2) msza święta z racji poświęcenia pól na Podwolu 
1600 Msza Święta za parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 17, 22-24  
                   2 Kor 5, 6-10 
Ewangelia: Mk 4, 26-34 
„Jezus powiedział do tłumów: 
«Z królestwem Bożym dzieje 
się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy 
czuwa, we dnie i w nocy nasie-
nie kiełkuje i rośnie, on sam nie 
wie jak. Ziemia sama z siebie 
wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. A gdy stan 
zboża na to pozwala, zaraz za-
puszcza sierp, bo pora już na 
żniwo». Mówił jeszcze: «Z 
czym porównamy królestwo 
Boże lub w jakiej przypowieści 
je przedstawimy? Jest ono jak 
ziarnko gorczycy; gdy sieje 
wsiewa w ziemię, jest najmniej-
sze ze wszystkich nasion na 
ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i 
staje się większe od innych ja-
rzyn; wypuszcza wielkie gałę-
zie, tak że ptaki powietrzne 

gnieżdżą się  
w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A 
bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.” 
Kazanie espresso… 
„W kropli ukryta jest tajemna moc, dzięki której łączy się ona z innymi kroplami, przekształ-
cając się w czystą rzekę, a potem w jezioro, z nadzieją […], że uzdrowi także Morze Martwe 
naszej historii” – pisze Gianfranco Ravasi. 
Jezus przyrównuje królestwo Boże do najmniejszego z ziaren, jakim jest nasienie gorczycy. 
Raz zasiane, w tajemniczy sposób kiełkuje i rośnie. Wyrasta z niego olbrzymi krzew, które-
go wielkie gałęzie dają schronienie i życie. 
Matka Teresa nigdy nie myślała o tym, by zmieniać świat: >>Starałam się być kroplą czystej 
wody. Jeśli staniesz się kroplą czystej wody, będzie nas już dwoje. A jeśli stanie się nią two-
ja żona czy twój mąż, będzie nas troje…<<”.                                                    /ks. E. Burzyk/ 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mirosława 
Malca z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



 
 

A w parafii… 
▪ W dniach 12-14 czerwca przeżywamy IV Krajowy Kongres Misyjny. Dziś Niedziela Kon-
gresowa. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o misjonarzach. 
▪ Dziś niedziela gospodarcza. 
▪ W ubiegłą środę z naszej parafii odbyła się pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych, 
bierzmowanych i ich rodzin. Wzięły w niej udział 103 osoby. Pątnicy nawiedzili Kalwarię Ze-
brzydowską, gdzie sprawowana była msza święta oraz Wadowice. Organizatorem piel-
grzymki był ks. wikary Waldemar Wrzesień. 
▪ Dziękujemy za poprawienie dachu na kościele panu Władysławowi Majcherczykowi, a za 
renowacje latarni procesyjnych panu Ryszardowi Gilowi. 
▪ Podczas Dnia Dziękczynienia w ubiegłą niedzielę zostało zebrane 300 zł na Świątynię 
Opatrzności Bożej. Dziękujemy! 
▪ W środę 17 czerwca przypada wspomnienie liturgiczne św. brata Alberta, którego relikwie 
od roku mamy w naszym kościele. Zapraszamy do uczestnictwa tego dnia we mszy świętej 
połączonej z oddaniem czci temu patronowi. 
▪ W przyszłą niedzielę 21 czerwca odbędzie się poświęcenie pól w Kowali Małej o godz. 
15.00 przy kapliczce. Będzie tam również sprawowana msza święta w intencji mieszkań-
ców. 
▪ 18 czerwca o godz. 18.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta o powo-
łania. Jest to modlitewna sztafeta, która przemierza wszystkie parafie Diecezji Kieleckiej. 
Zachęcamy do modlitwy o nowe i święte powołania! 
▪ W tym tygodniu w naszej parafii odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Prosimy go składać przy budynku gospodarczym obok kościoła. Finanse z uty-
lizacji zostaną przeznaczone na cele misyjne. Odbiór elektrośmieci nastąpi w piątek 19 
czerwca o godz. 15.30. 
▪ W piątek 19 czerwca po mszy świętej o godz. 18.00 odbędzie się pierwsze nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego w ramach, którego odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miło-
sierdzia. Nabożeństwo odbywać się będzie w każdy 3 piątek miesiąca.  
▪ W najbliższą sobotę 20 czerwca odbędzie się Spotkanie Młodzieży w Wiślicy. Wyjazd 
spod kościoła o godz. 11.30. Zachęcamy! 
▪ W przyszłą niedzielę 21 czerwca na sumie o godz. 12.00 nastąpi uroczyste wprowadzenie 
relikwii św. Józefa Sebastiana Pelczara, szczególnego czciciela Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Dokona tego ks. Kan. Józef Kubicza, proboszcz z Nowin. Po mszy odbędzie się 
krótki koncert scholi Angelo z Piotrkowic z możliwością zakupu ich nowo wydanej płyty.  
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Miriam, które odbędzie się 21 czerwca o godz. 15.30 w Świetlicy Wiej-
skiej. Dla młodych spotkanie „Herbata z aureolą” przygotowane jest na 22 czerwca o godz. 
18.15. Jego patronem będzie św. Józef Sebastian Pelczar. ZAPRASZAMY  

Z mądrości świętego Józefa Pelczara 
- "Zamiast podbijać serca drugich, podbij Serce Jezusowe, to jest staraj się o przypodobanie 
się Panu Bogu i o prawdziwą piękność duszy, której wiek nie pomarszczy ani choroba nie 
zniszczy".  
- "Ile razy we Mszy św. przyjmujesz Komunię św., tyle razy przykładasz twe usta do otwar-
tego Serca Jezusowego".  
- "Kładąc się do snu nie zapominaj, że Zbawiciel patrzy na ciebie i przenika twoje myśli,  
a stąd nie odwracaj od Niego twego oka wewnętrznego i zasypiaj przy Jego Sercu".  
- "Panie Jezu, weź serce nasze słabe i nieczułe, niestałe, zmienne, a daj nam Serce Twoje, 
a przynajmniej nastrój wszystkie uczucia serc naszych na ton miłości ku Tobie i sam na nich 
przygrywaj, by z nich zawsze wznosiła się wdzięczna melodia aż do tronu Twego". 
- "Miłość łączy duszę z Chrystusem i każe jej nie tylko iść za Nim wiernie i wpatrywać się  
w Jego oblicze, ale wprowadza ją do przybytku Jego Serca, bo wzrok miłości głębiej wnika, 
niż wzrok wiary".                                                                                     /www.sercanki.org.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Florida Cevoli (16 czerwca) 
Lukrecja Helena Cevoli urodziła się 11 listopada 
1685 r. w Pizie (Włochy) w rodzinie hrabiowskiej. 
Naukę podjęła w szkole w rodzinnym mieście.  
W wieku 18 lat wstąpiła w Citta di Castello do klary-
sek-kapucynek. Otrzymała wówczas imię Floryda. 
Jej mistrzynią w czasie nowicjatu była św. Weronika 
Giuliani (+ 1727). W zakonie Floryda doświadczyła 
wyjątkowych przeżyć mistycznych. Pracowała  
w kuchni i infirmerii, pełniąc proste obowiązki. Z cza-
sem została asystentką św. Weroniki, a po jej śmier-
ci w 1727 r. wybrano ją ksienią. Urząd ten pełniła do 
śmierci. Pozostawiła też liczne poruszające pisma, w 
których przekazała opis swoich przeżyć duchowych. 
W klasztorze i poza nim była poszukiwaną dorad-
czynią i przewodniczką w sprawach duchowych. Gdy 
w 1758 r. w mieście wybuchły zamieszki po śmierci 
papieża Benedykta XIV, poproszono ją o interwen-
cję. Zmarła 12 czerwca 1767 r. w Citta di Castello  
i została pochowana w kościele klasztornym. Po dziś 
dzień istnieje tam jej bardzo silny kult. 16 maja 1993 
r. została ogłoszona błogosławioną. Modlitwa. Panie 
przez wstawiennictwo bł. Floridy proszę Cię wzbudź 
we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha. 

Extra… 
× 15.06 –  Ogólnopolski Dzień Dogo-
terapii 
× 17.06 - Dzień Czołgisty 

YOUCAT… 
Co to jest niebo? Niebo to siedziba Boga, miesz-
kanie aniołów i świętych, i cel stworzenia. Wyraże-
nie „niebo i ziemia” oznacza wszystko, co istnieje. 
Niebo nie jest miejscem w kosmosie. jest stanem po 
tamtej stronie. Niebo jest tam, gdzie dzieje się wola 
Boża bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Niebo jest wte-
dy, gdy życie osiąga swoją pełnię i szczęście. Ta-
kiego życia nie znajdzie się na ziemi. Kiedy z Bożą 
pomocą dojdziemy do nieba, czekać nas będzie 
coś, „czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało,  
w serce człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg 
tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). 

Tu es Petrus... 
114. Roman (VIII-IX.897) Był praw-
dopodobnie bratem papieża Marynu-
sa I; wstąpił na tron papieski po gwał-
townej śmierci papieża Stefana VII  
w sierpniu 897. Rządy sprawował 
jednak tylko cztery miesiące. Nie ma 
bliższych wiadomości o jego życiu  
i śmierci. 
Zamyśl się… 
„Marzenia nie spełniają się ot tak. W tym całą 
ich magia. Że są wyczekane”  

/Martyna Wojciechowska/  

Uśmiech… 
Przychodzi baba do lekarza i mówi: - Pa-
nie doktorze, mam chyba wodę w kolanie! 
- A ja cukier w kostkach. 

Coś dla ducha… 
„O diable i świętym Marcinie” 

Pewnego razu diabeł chciał się zaofiarować św. Marcinowi jako jego oparcie i siła. Ukazał 
się w całym przepychu królewskiego majestatu i przemówił w te słowa: - Marcinie, dziękuję 
ci za twoją wierność. Chciałbym, abyś wiedział, że i ja jestem ci wierny i że cieszysz się mo-
ją bliskością. Możesz na mnie liczyć! – Kto ty właściwie jesteś? – zapytał Marcin. – Jestem 
Jezus Chrystus – odrzekł szatan. – Gdzie są w takim razie twoje rany? – Przychodzę  
z chwały niebieskiej – tłumaczył diabeł – a tam nie ma przecież żadnych ran. – Chrystus bez 
ran nie jest dla mnie Chrystusem! Na Chrystusa, który nie ma znaków krzyża, nie mogę li-
czyć! – odparł święty Marcin.                                                            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


