
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  12.03  Dzień Powszedni  
900 W 70 r. ur. Józefa Ślusarczyka o Boże bł. zam. żona, dzieci i wnuki 
1200  + zm. z r. Stachurów i Frankowiczów     
1600 1) + Genowefę, Stanisława Malickich zam. Mieczysław Salwa  
        2) + Zofię Gawęcką zam. córka Teresa z synem 
1800 W int. Ks. Kanonika Józefa z okazji imienin od Kółka Różańcowego św. Maksymilia-
na z Kowali     
Wtorek  13.03 Dzień Powszedni  
900  + Zofię, Stanisława Gawęckich zam. r. Ślusarczyków i Tkaczów 
1200  +  Jana, Anielę, Józefa, Władysława, Cecylię, Irenę Kubickich  
1330  + Genowefę, Józefa Plewów z int. chrześnicy Henryki 
1600  +  Władysława Króla, zm. z r. Zychowiczów, Królów, Żbikowskich i Alinę Kot 
1800  +  Mieczysława (3 r. śm.), Janinę Kowalskich (1 r. śm.) i Henryka Brzozę 
Środa  14.03   Dzień Powszedni 
1600  + Henryka Wojtysia z int. żony       
1800  1) + Władysławę, Antoniego Kruków, Anielę, Franciszka Stachowiczów i Józefa 
Wójcika; 2) + Józefa, Sławomira Machulskich; 3) + Tadeusza Kowalskiego (15 r. śm.) 
Mariannę i Bogdana Kowalskich oraz Mariana Szewczyka, Stanisława Biernata; 4) + Mi-
rosława (1 r. śm.), Irenę i Mieczysława Węgrzynów zam. córka, 5) + Mariana, Ks. Edwar-
da, Józefę, Stefana Nowaków i zm. z r. Stępniów, Chabasińskich, Białowąsów, Matusz-
czyków, Teresę Lach zam. Irena Nowak 6) + Genowefę Plewę zam. PZC., 7) W 18 r. ur. 
Marty o zdrowie i Boże bł. w dorosłym życiu i opiekę Matki  Bożej zam. babcia 
 Czwartek 15.03  Dzień Powszedni  

1600  1) + Władysławę i Mieczysława Stępniów (w r. śm.), Marcina Sołtysa zam. Halina 
Sołtys 
         2) + Zofię i Stanisława Gawęckich zam. Janina Wawrzycka  
1630  +  W 1 r. ur. Lenki Gaudyn o Boże bł. z int. dziadków  
Piątek 16.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Mariannę Kruk  

1800  + Ks. Jana Pragnącego od mieszkańców Nidy   
Sobota 17.03 Dzień Powszedni  
1600  + Genowefę Pietszczyk i zm. z r. Tkaczów i Pietszczyków  
1630  + Józefę i Józefa Kowalskich zam. córka Anna z rodziną  
Niedziela  18.03 V Niedziela Wielkiego Postu  
800  + Józefa Gajdę (3 r. śm.) 
1000  +  Zdzisława Kutę z int. Mariusza i Eweliny Kutów  
1200  1) + W int. Ks. Jana Pragnącego o wieczne zbawienie i o Boże bł. i zdrowie dla 
członkiń Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i wieczne zbawienie dla zm.  
z Koła zam. Cecylia 
          2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 87-77 
1600  Msza Święta za Parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krn 36, 14-16. 19-23  
                   Ef 2, 4-10  
Ewangelia: J 3, 14-21 
Jezus powiedział do Nikodema: 
«Jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak trzeba, by wy-
wyższono Syna Człowieczego, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat zo-
stał przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega po-
tępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwie-
rzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło na 
świat, lecz ludzie bardziej umi-
łowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawi-

dzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
zostały dokonane w Bogu». 
Kazanie espresso… 
„Paradoks człowieka. Złe czyny zmuszają go do ucieczki od światła. Nie chce bowiem brać 
odpowiedzialności za swoje czyny. 
Przyjdzie dzień, w którym nie będzie gdzie uciekać, bo światło ogarnie wszystko. 
Szczęśliwy, kto dziś swoje czyny dobrowolnie przyniesie do światła.”             /ks. E. Staniek/ 

Święta Tereso Benedykto od Krzyża  
módl się za Europą 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Szałasa z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy w naszej 
parafii rekolekcje wielkopost-
ne, prowadzi je ks. Rafał Gu-
dwański. Jutro dzień spowie-
dzi. Msze święte w poniedzia-
łek: 9.00, 12.00, 16.00, 18.00,  
a we wtorek: 9.00, 12.00, 
13.30, 16.00, 18.00. We wto-
rek na mszy św. o 12.00 sa-
krament namaszczenia cho-
rych. Prosimy także o zgła-
szanie w zakrystii chorych do 
odwiedzenia  
w domach. 
▪ Dziś na mszy św. o godz. 10.00 odbywa się wprowadzenie relikwii Świętej Teresy Bene-
dykty od Krzyża (Edyty Stein), Patronki Europy. Niech jej wstawiennictwo wyjedna dla nas 
pokój. 
▪ Tydzień temu w naszej parafii gościliśmy siostry sercanki z Krakowa: s. Prezencja i s. An-
tonietta, które zbierały pieniądze na remont bursy dla dziewcząt. Bóg zapłać za hojność. 
▪ Zapraszamy jutro o godz. 18.00 na mszę święta imieninową w intencji księdza kanonika 
Józefa Knapa. Niech patron wyprasza mu potrzebne łaski. 
▪ Zachęcamy do wykonania rodzinnie palm na konkurs parafialny. Przewidziane są ciekawe 
i wartościowe nagrody. Konkurs już za 2 tygodnie. 
▪ Zachęcamy do włączenia się do grupy osób przygotowujących oprawę muzyczną Triduum 
Paschalnego w naszej parafii. Następna próba odbędzie się dziś w kościele o 17.30, a póź-
niej w środę o 17.00 w Świetlicy Wiejskiej. Zapraszamy 
▪ Zachęcamy do zakupu baranków wielkanocnych Caritas Diecezji Kieleckiej. 
▪ Nabożeństwa wielkopostne: piątki – Drogi Krzyżowe o 16.00 i 18.00; niedziele – Droga 
Krzyżowa o 13.00, Gorzkie Żale o 16.00. Zapraszamy! 
▪ W tym tygodniu w środę Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (po nim spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas). 

Extra… 
× 11.03 - Dzień Sołtysa 
× 14.03 - Dzień Liczby Pi (π) 

W poszukiwaniu… 
-/KK/Jezus powiedział, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą nigdy 
odpuszczone. Chciałbym abyśmy się zastanowili co znaczą niektóre z tych grzechów, 
bo rzadko się o nich wspomina w Kościele, takie mam wrażenie. Jakby ksiądz mógł 
trochę wyjaśnić grzech o treści: „Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych 
napomnień,” co to właściwie znaczy? Kiedy możemy w ten sposób zgrzeszyć? 
-/o. A. Matras SJ/ Grzech przeciwko Duchowi świętemu to stan, kiedy jest mi dobrze  
w grzechu, kiedy uznaję, że nie potrzebuję przebaczenia czyli nie potrzebuję Pana Boga. 
Czyli siebie samego stawiam w miejsce Boga. Mamy obowiązek reagować na grzech, nie 
możemy być obojętni stąd właściwe jest zwrócenie uwagi, ale powinniśmy pamiętać o tym 
co mówiliśmy tydzień temu, dużo zależy od formy i motywacji. Powinnniśmy zwrócić uwagę, 
ale jeżeli czynimy to w złej formie czy z niewłaściwą motywacją, to nie stanie się 
zbawiennym napomnieniem tylko początkiem pychy, poczuciem bycia lepszym od innych 
ludzi. Jeżeli mimo to ktoś odrzuca dobre napomnienie pozostaje nam jedynie mieć nadzieje 
w tym, że to Pan Bóg znajdzie drogę do tego, aby nawrócić tą osobę. Zostawmy Panu Bogu 
też miejsce na działanie. 

Boży człowiek… - św. Sofroniusz (11 marca) 
Sofroniusz urodził się w arystokratycznej rodzinie w Damaszku w roku 
550. W roku 578 poszedł do głośnego na całą Palestynę klasztoru św. 
Teodozego, ale niedługo tam pozostał. Dla lepszego bowiem zapo-
znania się z życiem mnichów udał się do Egiptu, gdzie spotkał się ze 
św. Janem Jałmużnikiem, patriarchą Aleksandrii. Stąd udał się na Gó-
rę Synaj, a potem statkiem do Rzymu (619). Niedługo póżniej Sofro-
niusz powrócił do Ziemi Świętej i ponownie zamieszkał w klasztorze 
św. Teodozego w pobliżu Betlejem. W roku 634 zmarł patriarcha Je-
rozolimy, św. Modest. Biskupi i lud, jak to było wtedy w zwyczaju, po-
wołali na jego miejsce Sofroniusza. Zasłynął nie tylko jako kaznodzie-
ja i gorliwy duszpasterz, ale przede wszystkim jako niezłomny obroń-
ca czystości wiary. W roku 637 w swoim zwycięskim pochodzie Ara-
bowie zajęli Ziemię Świętą. Sofroniusz zdołał uprosić kalifa Omara, 
aby chrześcijan zostawiono w spokoju. Sofroniusz zmarł 11 marca 
638 roku, kiedy miał ok. 88 lat. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez 
wstawiennictwo św. Sofroniusza proszę Cię o pokój serca i poczucie 
pełnienia Twojej woli w miejscu, w którym jestem, żyję i pracuję. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Tu es Petrus... 
256. Św. Pius X (4.VIII.1903-20.VIII.1914) Giuseppe Sarto, ur. 1835, syn listonosza, po 
okresie pełnienia funkcji wikarego i proboszcza został kanonikiem w Treviso, w 1884 bisku-
pem Mantui, a w 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. Obrany papieżem 4 sierpnia 1903. 
Również jako papieżowi zależało mu na odnowie wewnętrznej Kościoła, co uważał za swoje 
główne zadanie: „Wszystko odnowić w Chrystusie” — było jego dewizą. Wielostronne re-
formy rozpoczął od muzyki kościelnej i zredagowania kodeksu prawa kanonicznego. Dekre-
tem z 20 grudnia 1905 zalecił postulowane już przez Sobór Trydencki, częste, a nawet co-
dzienne przyjmowanie Komunii św.; 8 sierpnia zalecił przyjmowanie pierwszej Komunii św. 
przez dzieci w bardzo młodym wieku. W 1911 zreformował brewiarz. — W 1904 roku zaka-
zał pod karą ekskomuniki wszelkiej ingerencji czynników politycznych w wybory papieża.  
W czasie pontyfikatu Piusa X niektórzy postępowi teolodzy nauczali w duchu protestanckim 
głosząc, że dogmaty wiary Kościoła są zmiennymi symbolami religijnej prawdy, które należy 
dostosowywać i poddawać krytyce. Pius X potępił ich koncepcję (modernizm) w dekrecie  
z 3 lipca 1907 i w encyklice „Pascendi” z 8 września 1907. W przededniu wybuchu pierwszej 
wojny światowej: 2 sierpnia 1914 Pius X wezwał świat do pokoju i do modlitwy za pokój. 
Pius X zmarł w nocy 20 sierpnia 1914. W 1954 kanonizowany przez Piusa XII. 

Zamyśl się… 
„Grawitacja nie może być od-
powiedzialna za to, że ludzie 
się zakochują.”     /A. Einstein/ 

Uśmiech 
Ksiądz rozpoczyna kazanie: - Dzisiaj będziemy mówić o 
dwóch uczniach idących do Emaus. W pierwszej części ka-
zania zastanowimy się, ilu ich było, a w drugiej - dokąd szli. 

Coś dla ducha… 
„Przyjmij objawienie” 

„Chrześcijanie boją się próbować nowych rzeczy. Otrzymali ode Mnie objawienie i fałszywie 
wierzą, że wiedzą wszystko, co można o Mnie wiedzieć. Rozbili swoje namioty w miejscu 
objawienia i zostali tam. Niestety, trudno jest ich ruszyć i sprawić, aby poszli dalej. Mówię im 
od początku: „Tak, pokazałem prawdę o tej jednej rzeczy, ale jest jeszcze dużo więcej do 
poznania”. Od czasu, kiedy to mówiłem, ich namiot stał się budynkiem, i objawienie zaczęło 
obracać się w kamień. Kiedy sanktuarium zostało zbudowane, zabrakło miejsca na nowe 
objawienie. Przypuśćmy, że Abraham stałby tam, gdzie po raz pierwszy mu się objawiłem. 
Nigdy nie odziedziczyłby obietnic, które wypełnił, gdy ruszył się ze Mną.”  /Andy Cloninger/ 

 


