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Poniedziałek 27.08 Wspomnienie św. Moniki  
1800 W 2 r. ur. Marcelinki Fulara o Boże bł. z int. rodziców i babci  
1830 + Bogusława Kurdka z int. Stanisława Krzysztofka  
Wtorek  28.08 Wspomnienie św. Augustyna  
1800 + Mariannę Brzozę (5r. śm.) 
1830 + Władysława Bentkowskiego z int. syna Czesława z żoną Ewą  
Środa  29.08 Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
1800  O Boże bł. dla Ojca Jakuba Zawadzkiego i ks. Dariusza Węgrzyna   
1830 + Bogusława Kurdka z int. Marianny Gawior  
Czwartek 30.08 Dzień Powszedni 
1800 + Janinę, Piotra Pędzików i zm. z rodziny Stępniów  
1830 + Władysława Bentkowskiego z int. wnuczka Sylwestra z rodziną  
Piątek 31.08  Dzień Powszedni 
1800  + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś i zm. z rodziny  
1830 + Bogusława Kurdka z int. cioci Julii z mężem i dziećmi i r. Łysaków  
Sobota 01.09 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ.  BRONISŁAWY 
1800  + Stefana i Stefanię Korban i Stanisława Stachurę z int. Korbanów  
1900 + Stefana i Damiana Szymkiewiczów  
Niedziela 02.09 Dwudziesta Druga Niedziela zwykła 
800 W 1 r. ślubu Kamili i Łukasza  
1000  + Stanisława, Genowefę Zawiasa z int. córek  
1200  1) Msza Święta za Parafię 
       2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 + Stefana Dominczak i Henrykę Radek  
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 Uroczystość Najświętszej  
Maryi Panny Częstochowskiej 
26 sierpnia 2018 r. Nr 38 (508) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 2, 2-5   
                   Ga 4, 4-7  
Ewangelia: J 2, 1-11 
W Kanie Galilejskiej odby-
wało się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele także Jezusa  
i Jego uczniów. A kiedy za-
brakło wina, Matka Jezusa 
mówi do Niego: „Nie mają 
już wina”. Jezus Jej odpo-
wiedział: „Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? 
Jeszcze nie nadeszła moja 
godzina”. Wtedy Matka Je-
go powiedziała do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie”. Stało zaś 
tam sześć stągwi kamien-
nych przeznaczonych do 
żydowskich oczyszczeń,  
z których każda mogła po-
mieścić dwie lub trzy miary. 
Rzekł do nich Jezus: „Na-
pełnijcie stągwie wodą”.  
I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś 
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, 
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego  
i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wów-
czas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
 

Sześćset lat już bronisz nas od nieszczęść, 
by nie zginął Polski naród nasz. 

 

Jestem – Pamiętam - Czuwam 

+W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę Ko-
zakowską z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju + 

Extra… 
× 28.08 - Święto Lotnictwa Polskiego 
× 29.08 - Dzień Straży Gminnej, Dzień Strażnika Miejskiego 
× 31.08 - Święto Kawalerii Polskiej 
× 01.09 - Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 
 



 

A w parafii… 
▪ W dniu 21 sierpnia Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski skierował do pracy jako wikariusza 
w naszej parafii ks. Władysława Świątka. Pochodzi z parafii Oleśnica. Został wyświęcony na 
kapłana w 1996 roku. Był wikariuszem m.in. w parafii św. Józefa w Kielcach, Skorzeszycach 
i Leszczynach. Witamy Księdza bardzo serdecznie i życzymy wielu łask Bożych i opieki 
Wszystkich Świętych. 
▪ Zapraszamy do udziału w 5. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, dnia 8 września. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W sobotę wspomnienie bł. Bronisławy, zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem re-
likwiami. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania za wykoszenie trawy na skarpie koło kościoła. 
▪ W dniach 20-23 sierpnia 2018 r. odbyła się 6. Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej 
na Jasną Górę. Wzięło w niej udział 12 osób z naszej parafii na czele z ks. kanonikiem Jó-
zefem Knapem. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy na spotkanie 1 września o godz. 
11.00 w kościele pw. MB Fatimskiej w Dyminach. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i niedziela miesiąca. W niedzielę po mszy św.  
o godz. 10.00 spotkanie zelatorek Kół Różańcowych. 
▪ Zapraszamy dzieci w sobotę na 17.00 na spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ O co chodzi w intronizacji Jezusa na króla Polski? Bo ja tego w ogóle nie 
rozumiem. Przecież w Kościele głosimy Jezusa który jest Panem Panów, Królem 
królów. Można odnieść to do naszych czasów, że jest władcą i Panem wszystkich 
Prezydentów, Premierów, Szejków, Sułtanów itd. Itp. Jego włościami jest cała ziemia, 
i galaktyka. Ma pełnię władzy nad prawami fizyki, chemii i biologii. Skąd więc taki 
pomysł na koronowanie Jezusa królem Polski? Przecież sam Jezus mówił, że 
królestwo Jego nie jest z tego świata.  

- /DZ/ To bardzo złożony temat, który podzielił i przeszywa Kościół w Polsce. Masz rację, 
Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, a zarazem Jego Królestwo nie jest z tego 
świata. Wszyscy zmierzamy do Królestwa Bożego w niebie. 2 lata temu w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach został dokonany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa 
za Króla i Pana. Ruch intronizacyjny w Polsce opiera się głównie na osobistych 
objawieniach, które otrzymała Sł. Boża Rozalia Celakówna. W zapiskach wspomina, by 
uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Pan 
Jezus powiedział jej „Ratunek dla Polski jest tylko w moim Boskim Sercu”. I tu pojawiają się 
różne interpretacje. Czy Pan Jezus rzeczywiście chce, by w naszej konstytucji zapisano, że 
jest Królem Polski? Nie wiem. Wiem, że na pewno Mu zależy na tym, byśmy uznali Jego 
panowanie nad nami. Chce, byśmy pod Jego rządy oddali nasze prawa, wybory. By Boży 
ład panował w rodzinach, parafiach, miejscach pracy, w całej naszej Ojczyźnie. Dziś 
świętujemy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w Niej widzimy naszą Królową, którą 
przed wiekami ogłosił król Polski i oddał się Jej w niewolę. Za nim dokonywali tego następni 
rządzący, prymasi itp. Wszyscy jesteśmy z tego dumni, że Maryja jest Królową Polski. Czy 
to odejmuje Jej cokolwiek z tytułu Królowej? Wierzymy, że Bóg uznał Ją za Królową Nieba  
i Ziemi. Czy przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla Polski może być czymś złym? Niech się 
wypowiadają teolodzy. Wiem, że przede wszystkim musimy uznać Go za swojego Króla. To 
że jest Królem wszystkiego nie wystarcza, bo my w tym Królestwie możemy być 
buntownikami lub zdrajcami. Najpiękniejszy obraz Jezusa Chrystusa Króla – jest ten w 
cierniowej koronie i płaszczu purpurowym. On przyszedł po to na świat, by uwolnić nas od 
więzów Złego. I ponowię pytanie, czy jesteśmy Mu oddani? Czy z Jego praw wybieramy 
tylko te, które nam pasują? W tym roku, 18 listopada w Łagiewnikach będzie ponowiony Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przygotujmy się do tego wyboru i oddajmy Mu 
wszystko, także losy naszej Ojczyzny. Króluj nam Chryste! 

Boży człowiek… - św. Małgorzata Ward (30 sierpnia) 
Małgorzata Ward pochodziła z arystokratycznej rodziny 
Cogleton. Była damą dworu księżnej Whitall w Londy-
nie za panowania królowej Elżbiety I. Kiedy wybuchło 
krwawe prześladowanie, które rozpoczął Henryk VIII 
(1509-1547) przeciwko Kościołowi z zemsty za to, że 
papież nie chciał uznać rozwodu i jego nieprawej mał-
żonki, Anglia została oderwana od Rzymu. Elżbieta  
I podtrzymała prześladowanie Kościoła. Do więzienia 
został wtrącony, w oczekiwaniu na wyrok śmierci, ks. 
Wilhelm Wattson, znajomy Małgorzaty, za to, że nie 
chciał podpisać ustawy parlamentu, uznającej króla 
Anglii głową Kościoła w tym kraju. Odmówił on też zło-
żenia przysięgi królowej jako swojemu najwyższemu 
duchowemu przełożonemu. Pod wpływem straszliwych 
tortur kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony 
na wolność, żałował tego i głosił publicznie, że złożył 
przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc po-
nownie aresztowany i wtrącony do więzienia. W oba-
wie, by ks. Wilhelm ponownie się nie załamał i nie wy-
rzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajem-
nie odwiedzać i umacniać w wierze. Kiedy zaś zbliżał 

się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznur, po którym zdołał uciec z wieży więzienia. Na nie-
szczęście pozostała lina, zawiązana u okna, której Małgorzata nie zdołała odwiązać. Małgo-
rzata została natychmiast aresztowana. Poddana została torturom, by wymusić na niej 
wskazanie miejsca, gdzie ukrywał się kapłan, i by sama także wyparła się wiary. Mimo za-
dawania jej najbardziej wyszukanych mąk, nie załamała się. Skazano ją więc na śmierć 
przez powieszenie. Z całą odwagą weszła na miejsce stracenia i 30 sierpnia 1588 r. oddała 
za Chrystusa i Jego Kościół swoją duszę. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. 
Małgorzaty prosimy Cię o mężne wyznawanie wiary bez względu na ryzyko śmierci. 

Zamyśl się… 
„Także dziś jest wielu mę-
czenników, wielu prześla-
dowanych za miłość do 
Chrystusa: oni są praw-
dziwą siłą Kościoła!”  
            /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką: 
- Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was 
straszliwie przeklinał. Tak nie można, dzieci się gorsza, a jaki 
zły przykład dla sąsiadów.  
- Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do kościo-
ła i mój stary nie mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. 

Coś dla ducha… 
„To co naprawdę napełnia” 

„Wielu chrześcijan zna Mnie i wie, co dla nich uczyniłem. Jednak nie odczuwają głębokiego 
ssącego głodu Mojej osoby. Dlaczego tak jest? Będąc zaciekłym fanem piłki nożnej, po-
gnałbyś na mecz, kibicując swojej drużynie z całej siły. Twój entuzjazm prawdziwego chrze-
ścijanina powinien być na takim samym poziomie. Jeżeli jest daleko od tego, co kocha, po-
winien być tego spragniony. Problem w tym, że jest tak dużo produktów zastępczych, imitu-
jących prawdziwe, duchowe pożywienie. Jeżeli chrześcijanin przeskakuje z jednej światowej 
namiastki na inną, może żyć bez głębokiego głodu sprawiedliwości. Mój synu, wiem, że 
skosztowałeś Mojej dobroci. Wiem, że poczułeś różnicę między byciem blisko Mojej dobroci 
a byciem od niej daleko. Usuń z siebie wszystko, co czasowo cię wypełnia i poczuj ten głę-
boki, wewnętrzny głód Mojej przyjaźni. Zapragnij prawości. Tylko wtedy będziesz prawdzi-
wie wypełniony.”                                                                                              /Andy Cloninger/ 

 


