
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  28.05 Dzień Powszedni 
1800  1) + Helenę Nowak z int. dzieci  
         2) + Genowefę Plewę z int. Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
1900  1) + Katarzynę Kruk z int. córki  
         2) + Mariannę Rozborską z int. Zdzisławy Baranowskiej z Kielc  
Wtorek  29.05 Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej  
1800 1) + Magdalenę Woźniak z int. rodziców  
        2) + Mieczysława Piotrowskiego z int. siostry Krystyny z rodziną  
1900 1) + Stanisława i Józefa Adamczyk i zm. z rodziny Adamczyków i Dziewięckich  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. syna Bogdana z żoną i dziećmi  
Środa  30.05 Dzień Powszedni 
1800   1) + Józefa Rajkiewicza i zm. z rodziny Rajkiewiczów  
          2) + Mariannę Rozborską z int. znajomych z Izby Obrachunkowej  
1900   1) + Stefanię Moskwa  
          2) + Mariannę Brzozę z int. rodziny Kutów i Kowalskich 
Czwartek 31.05 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa   
800   + Sebastiana, Karola Tetelewskich, Henryka i Zofię Lech 
1000  1) + Irenę Kij (r, śm.) z int. rodziny  
         2) W int. dzieci przeżywających rocznie I Komunii Świętej 
1200  Msza Święta za Parafię  
1600  W 18r. ur. Sebastiana Siwka o Boże bł. i potrzebne łaski  
1800  + Grażynę Krzysztofek (2 r. śm.) 
Piątek 01.06 Wspomnienie św. Justyna 
1800 + Franciszkę i Antoniego Dereń 
1900 + Annę, Stefanię, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietrz-
czyków, Stanisława Kruka, Andżelę Sołoduchno   
Sobota 02.06 Dzień Powszedni 
1800  + Pawła Rejmenta (26r. śm.) z int. mamy  
1900  + Zygmunta (7 r. śm.) zm. z rodziny Węgrzynów zam. córka Maria z rodziną   
Niedziela 03.06 Dziewiąta Niedziela zwykła  
800   + Leszka Engela  
1000  + Ryszarda Stokowca (r. śm.) 
1200 1) + Bartosza Dziewięckiego z int. rodziny 
        2) W int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin ul. Nidziańska 
1500 Poświęcenie pól w Kowali Małej 
1600  1) Msza Święta za Parafię  
         2) W int. ks. Zbigniewa Krzyszkowskiego w 25r. święceń Kapłańskich i 50 r. urodzin 
z int. rodziców i rodzeństwa  
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 Uroczystość Najświętszej Trójcy 
27 maja 2018 r. Nr 26 (496) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Pwt 4,32-34.39-40  
               Rz 8, 14-17   
Ewangelia: Mt 28, 16-20 
Jedenastu uczniów udało 
się do Galilei, na górę, 
tam gdzie Jezus im pole-
cił. A gdy Go ujrzeli, od-
dali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Je-
zus podszedł do nich  
i przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na zie-
mi. Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do 
skończenia świata». 

 
Kazanie espresso… 
„Chrystus jest Panem czasu i wieczności, ludzkiego serca i kosmosu. Nic nie dzieje się bez 
Jego wiedzy. Wszystko podlega Jego władzy. Trzeba znać zakres władzy Jezusa, by Mu 
bezgranicznie zaufać! 
Biada człowiekowi, który siebie uczynił centrum świata.”                                 /ks. E. Staniek/ 
 
Składamy przed Tobą pokłon Trójco Święta, 

Ściśle zjednoczona tak, iż niepojęta. 
Człowiek Twojej mocy objąć nie podoła, 
Wielkość Twoja skryta nawet dla anioła. 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Trójcy Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była 
na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. 
▪ Dziś o 14.00 poświęcenie pól na Podwolu, msza św. z tej okazji zostanie odprawiona  
o 16.00 w kościele. Za tydzień o 15.00 poświęcenie pól z mszą św. w Kowali Małej. 
▪ W poniedziałek o godz. 16.30 zbiórka ministrantów 
▪ We wtorek o 16.30 spowiedź dzieci rocznicowych i ich rodziców. 
▪ Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych: Poniedziałek - odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych, przynoszą świecę; Wtorek - składają ofiarę na misje; Środa - otrzymują ob-
razki pierwszokomunijne; Czwartek - procesja Bożego Ciała; Piątek - otrzymują książeczki 
pierwszego piątku miesiąca; Sobota - rodzinna komunia święta. 
▪ W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy świętej o godz. 
10.00 odbędzie się tradycyjnie procesja do czterech ołtarzy (tak jak w poprzednich latach) 
Prosimy o przygotowanie ich wystroju oraz włączenie się w niesienie sztandarów, feretro-
nów i różańca. 
▪ W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00. 
▪ Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych i po 10.00 spotkanie zelatorów Różańca Św. 

Z życia diecezji… 
▪ Wczoraj Biskup Jan Piotrowski udzielił Sakramentu Święceń Kapłańskich 10 diakonom  
z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
▪ Dziś po raz szósty odbędzie się w Kielcach Uwielbienie w Centrum Miasta o godz. 19.00. 
„Człowiek w drodze” to częste porównanie, którym określamy życie.  
▪ 31 maja 2018 r. na Rynku w Kielcach o godz. 18.00 wystąpi zespół MAŁE TGD.  
▪ W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. Dzień Otwarty Wyższego Seminarium Duchownego 

Extra… 
× 31.05 - Dzień Bociana Białego     × 02.06 - Dzień bez Krawata 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Powiem szczerze, nadal nie rozumiem idei nowej Ewangelizacji, jesteś w stanie 
podać jakieś przykłady nowej Ewangelizacji, jak to wygląda w praktyce jak jest 
realizowana?  
- /DZ/ Nowa Ewangelizacja ma na celu zwrócenie uwagi i troski o docieranie z Dobrą 
Nowiną do konkretnego człowieka. Ma być początkiem nowego życia z Bogiem. Bardzo 
mocno bazuje na doświadczeniu obecności Stwórcy, a nie tylko otrzymaniu wiedzy, że On 
jest i że działa. Przykładów Nowej Ewangelizacji w naszym kraju jest wiele. Jednym z nich 
są spotkania młodych organizowane przez różne zakony. Chyba najbardziej popularnym 
jest Lednica, która w tym roku odbędzie się 2 czerwca. Organizatorzy przez symbole, 
pantomimy, konferencje, akywizacje pragną przybliżyć prawdziwy sens wiary, który każdego 
z nas powinien prowadzić do świadomego uczestnictwa w Eucharystii. Kolejny przykład to 
kursy Alfa, na których grupy w parafiach w przyjemnych warunkach dyskutują na tematy 
wiary i słuchają świadectw różnych osób. Trochę w tej konwencji były w naszej parafii 
organizowane „Herbaty z aureolą”. W Kielcach działa od lat Koinonia Świętego Pawła, która 
zaprasza na rekolekcje i różne inicjatywy w duchu Nowej Ewangelizacji. Żebym był dobrze 
zrozumiany, nie chodzi tylko o metody głoszenia Słowa, ale o samo podejście. Chodzi 
najpierw o własne doświadczenie bliskiej relacji z Bogiem, a później dzielenie się nią  
z innymi. Taka Ewangelizacja, by człowiek mógł stwierdzić: Bóg rzeczywiście MNIE kocha, 
dla MNIE umarł na krzyży i pragnie MOJEGO zbawienia. Dotarcie z Ewangelią przez 
miłość, a nie strach. Bóg nie szuka niewolników lęku, ale dzieci Miłości. Nowa 
Ewangelizacja jest więc dopełnieniem tej Ewangelizacji, którą Kościół praktukuje od wieków. 
Jest, jak to mawia papież Franciszek, wyjściem na peryferia, czyli poza grupkę tych, którzy 
w Kościele już są. Jest szukaniem jednej zagubionej owcy, która nie słyszy głosu Pasterza. 

Boży człowiek… - bł. Marta Wiecka (30 maja) 
Marta Anna Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku we wsi Nowy 
Wiec, na Pomorzu. W kwietniu 1892 r. została przyjęta do postulatu 
sióstr szarytek w Krakowie. 15 sierpnia 1897 roku złożyła pierwsze 
śluby. Z wielkim oddaniem służyła chorym, w których zawsze widzia-
ła Chrystusa. Była prawdziwą siostrą miłosierdzia - całkowicie odda-
ną Bogu, służącą ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim du-
chu pokory, prostoty i miłości. Pracowała kolejno w szpitalach: we 
Lwowie, w Podhajcach, w Bochni i Śniatynie. Żaden chory na jej od-
dziale nie umarł bez pojednania z Bogiem. Umiała znaleźć czas, by 
uczyć ich katechizmu i przygotowywać do sakramentów świętych; 
przykładała dużą wagę do wspólnej modlitwy. W Bochni, do której 

przybyła w roku 1899 r., przyszło jej przeżyć trudne chwile. Pewien człowiek po wyjściu ze 
szpitala rozgłosił, że s. Marta jest w ciąży z jednym z pacjentów - studentem, krewnym pro-
boszcza. Oskarżona musiała żyć pod brzemieniem plotek i złośliwości ze strony mieszkań-
ców miasta. Stanowcza postawa przełożonej sprawiła jednak, że Marta pozostała w Bochni, 
aby okazała się jej niewinność. Mimo że wiele wycierpiała, potrafiła w ciszy znieść to posą-
dzenie, zdając się całkowicie na Boga. Mając zaledwie 30 lat, oddała życie za pracownika 
szpitala, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na 
tyfus. Zaraziwszy się tą chorobą, zmarła 30 maja 1904 roku w Śniatynie. 

Znalezione... 
„Jałmużnik papieski opowiada w niej trochę o tym, jak Watykan wygląda za łobuzerskiego 
papieża Franciszka. Zresztą z jego działań też nie wszyscy są zadowoleni, a niektórzy na-
wet mówią, że pod jego przewodnictwem Kościół tonie. Ale co on robi? Mamy potężną insty-
tucję kościelną, obudowaną od setek lat procedurami, tradycją i zwyczajami, trochę skost-
niałą i zmęczoną. Nagle pojawia się na placu św. Piotra człowiek, który mówi: «Zbudujmy 
dla bezdomnych łaźnię w Watykanie»! Dosłownie, nie metaforycznie. Żeby ubodzy mogli 
wziąć prysznic. Połowa dostojnych kardynałów chodzi i zatyka nosy, bo im śmierdzi, bo to 
niewygodne i nieprzyjemne. I skarżą się papieżowi, że bezdomni im sikają po murach pięk-
nych rezydencji. A wiecie, co ten łobuz w Watykanie im na to odpowiada? «Skoro, bracia 
kardynałowie, mówicie, że oni sikają po ścianach, to powinno wam to dać do myślenia. 
Otwórzcie drzwi, wpuście ich do środka, do swoich pięknych, czystych toalet, bo oni tego 
potrzebują, a naszym powołaniem i obowiązkiem jest pomóc potrzebującym. I w nich jest 
Chrystus, tylko wy tego jeszcze nie widzicie»!”                                                      /za:deon.pl/ 

Zamyśl się… 
„Potrzeba z pokorą podchodzić do do-
świadczenia innych”  
                            /abp. Tadeusz Wojda/ 

Uśmiech 
Wieczorem żona pyta policjanta: - Wziąłeś prysz-
nic? - No tak! Ile razy coś zginie, zawsze jest na 
mnie! 

Coś dla ducha… 
„Stres jest stanem umysłu” 

„Nigdy nie daję ci więcej, niż jesteś w stanie unieść jednego dnia. Łatwo jest się zestreso-
wać i martwić o wszystko na zapas. Ale prawdą jest, że zrobisz to, co możesz zrobić, reszta 
będzie czekała, aż nadejdzie czas, aby się nią zająć. Mnogość spraw, które masz do zro-
bienia, nie jest źródłem stresu. Jego źródłem jest sposób, w jaki pozwalasz im wpływać na 
ciebie. Dwóch ludzi może być dokładnie tak samo obciążanych pracą. Jeden będzie się 
stresował, podczas gdy inny będzie pracował dobrze i spokojnie. Wszystko zależy od na-
stawienia, z jakim podchodzisz do pracy. Mój synu, wzywam cię do życia w pokoju. Dawa-
nie stresowi przewagi w twoim życiu jest czynieniem z niego idola. Mogę dać ci umiejętno-
ści, których tak potrzebujesz do uniesienia ciężaru, aby żyć w Moim pokoju.”  

               /Andy Cloninger/ 
 


