
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.11 Dzień Powszedni 
1600  + Henryka Materka (r. śm.) z int. żony z rodziną 
1630  + Leokadię Grabowską (1 r. śm.) z int. syna 
Wtorek  27.11 Dzień Powszedni 
1600 1) + Leszka Kurtka, Genowefę, Stanisława, Bogusława, Piotra Zawadzkich 
        2) + Julię Woźniak z int. uczestników pogrzebu 
1630 1) + Irenę, Jana, Henryka, Katarzynę, Jana Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa 
Kurdków  
        2) + Mariannę i Henryka Pękalskich z int. rodziny z Zgórska  
Środa  28.11  Dzień Powszedni 
1600 1) + Mariusza Kurdka (2 r. śm.)  
         2) + Mieczysława Malickiego z int. wnuczki Edyty i męża Norberta.  
1630 1) + Annę, Jana, Zofię Więckowskich, Józefę i Władysława Kasperek 
         2) + Jana Tomalę z int. Chłopka z rodziną 
Czwartek 29.11 Dzień Powszedni 
1600  1) + Józefa Mazura z int. córki Emilii z rodziną 
         2) + Władysława Bentkowskiego z int. OSP Kowala 
1630  + Czesława (1r. śm.) Helenę i Edwarda Pytlików  
Piątek 30.11 Święto św. Andrzeja, apostoła 
1600  + Andrzeja Czarneckiego 
1630  + Andrzeja Kociołkowskiego w dniu imienin z int. żony 
Sobota 01.12 Dzień Powszedni 
1600  + Stanisława Kutę (2 r. śm.) z int. żony z rodziną  
1800 + Jana i Janinę Krzyszkowskich, Franciszka i Sabinę Kruków z int. wnuczka Pawła z 
rodziną 
Niedziela 02.12 Pierwsza Niedziela Adwentu  
800 Msza Święta za Parafię 
1000  1) + Józefa, Stefanię, Władysława, Juliana Gawiorów z int. córki z rodziną  
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200  + Mariannę Brzozę i zm. z rodziny Brzozów  
1600  + Aleksandrę Zacharz z int. matki chrzestnej z rodziną  
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 Uroczystość Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata 

25 listopada 2018 r. Nr 52 (522) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dn 7, 13-14  
                  Ap 1, 5-8 
Ewangelia: J 18, 33b-37 
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy 
Ty jesteś Królem żydowskim?» 
Jezus odpowiedział: «Czy to mó-
wisz od siebie, czy też inni po-
wiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: 
«Czy ja jestem Żydem? Naród 
Twój i arcykapłani wydali mi Cie-
bie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział 
Jezus: «Królestwo moje nie jest  
z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś króle-
stwo moje nie jest stąd». Piłat za-
tem powiedział do Niego: «A więc 
jesteś królem?» Odpowiedział 
Jezus: «Tak, jestem królem. Ja 
się na to narodziłem i na to przy-
szedłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu». 

Kazanie espresso… 
„Trzeba kochać prawdę, by znaleźć radość w słuchaniu słów Jezusa. Miłość prawdy daje 
radość prawdy i jako potężna siła pociąga do Jezusa. Radość poznania prawdy jest jedną  
z najgłębszych radości, jakie można przeżyć na ziemi.                                    /ks. E. Staniek/  
 

Jezu Chryste, Panie i Zbawicielu,  
chcemy uznać Twoje Panowanie,  

poddać się Twemu Prawu,  
zawierzyć i poświęcić Tobie  
naszą Ojczyznę i cały Naród. 

 
 
 

Extra… 
× 25.11 - Dzień Kolejarza 
× 29.11 - Dzień Podchorążego 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, zakończenie roku liturgiczne-
go. 
▪ Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, ra-
dosnego czasu oczekiwania na przyjście Pa-
na. Zapraszamy do uczestnictwa w roratach 
(dni powszednie, msza św. o godz. 16.00) 
▪ W tym tygodniu pierwsza sobota i niedziela 
miesiąca. W niedzielę po mszy św. o godz. 
8.00 spotkanie z zelatorkami kół różańcowych. 
▪ Za tydzień w niedzielę wspomnienie bł. Rafa-
ła Chylińskiego. Błogosławieństwo relikwiami 
na wszystkich mszach świętych. 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła 
się zbiórka pieniędzy dla Natalii Okularczyk  
z Kroczyc. Zebrano 1362 zł. Bóg zapłać. 
▪ Za tydzień Pismo Parafialne SANCTUS, ra-
zem z Adwentem rozpoczyna 11 rok swojej 
działalności. Niech Wszyscy Święci orędują za 
każdym, kto poświęca się temu dziełu. 
▪ Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 
zaprasza młodzież męską do wzięcia udziału 
w akcji „Zostań klerykiem na weekend”, orga-
nizowanej w dniach 30 listopada-2 grudnia 
2018 r. Szczegóły na wsd.kielce.pl, zapisy tel. 
693 939 796. 

Intencja różańcowa na grudzień 
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę wiary potrafiły znaleźć język 
właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. 

Znalezione… 
„Polski rząd jest jedyny na świecie, który nie będąc organizacją religijną pomaga nam, 
chrześcijanom, pozostać w Syrii. Bez interesów, bez czegoś w zamian. Za to bardzo dzięku-
ję.”                                                                    /biskup Aleppo w Syrii Georges Abou Khazen/  

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Szanowni Państwo przez wiele lat w naszej parafii Święta Bożego Narodzenia 
spędzał ks. Tadeusz Wojda SAC. Dzięki Jego otwartości dzisiaj chcemy Państwa 
zaprosić do cyklu artykułów w rubryce „W poszukiwaniu1”, gdzie z Abp. Tadeuszem 
Wojdą zastanowiliśmy się nad 6 pytaniami które chcemy, aby były formą 
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczniemy je za tydzień  
a zakończymy cykl w Święto Trzech króli.  
- /Abp. T. Wojda SAC/ Dziękuję za zaproszenie do dzielenia się refleksjami na niedziele 
Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. To jeden z piękniejszych okresów liturgicznych, który 
ukazuje piękno powołania małżeńskiego i rodzinnego. Św. Rodzina z Nazaretu jest  
w centrum rozważań liturgicznych. Jest ona święta z racji na życie Bogiem i w Bogu. Jej 
świętość kształtowała się w głębokiej przyjaźni z Bogiem ale też i w nieustannym 
zawierzaniu Bogu zwłaszcza w chwilach trudnych, których przecież jej nie brakowało. 
Właśnie dlatego jest Ona nam tak bliska i tak często u Niej powinniśmy szukać wsparcia dla 
naszych rodzin. 

Boży człowiek… - bł. Poncjusz (26 listopada) 
Poncjusz wywodził się ze szlachetnego sabaudzkiego 
rodu z Faucigny. Mając 20 lat, wstąpił w Abondance 
do kanoników regularnych w klasztorze pod wezwa-
niem Najświętszej Maryi Panny od Obfitości. Był wzo-
rem zakonnika i orędownikiem przyjęcia odpowiednio 
zmodyfikowanej Reguły św. Augustyna. Gdy zwiększy-
ła się liczba współbraci, został wybrany na przełożo-
nego zakonników zakładających klasztor w Sixt (1144 
r.). Jedenaście lat później Hadrian IV erygował tam 
samodzielne opactwo, a Poncjusz został jego pierw-
szym opatem. Skłonił też okolicznych opatów do zało-
żenia kongregacji kanoników. W 1173 r. powrócił do 
Abondance, by i tam zostać opatem. Po kilku latach 
zrezygnował z wszelkich godności, usunął się do Sixt, 
gdzie do końca życia był zwykłym bratem. Zmarł 26 li-
stopada 1178 r. Do rozszerzenia jego kultu, który po-
czątkowo miał lokalny charakter, przyczynił się św. 
Franciszek Salezy. Poncjusza beatyfikował w 1896 r. 
papież Leon XIII. Modlitwa. Panie Boże, niech przy-
kład bł. Poncjusza uczy nas podejmowania w życiu 
drogi pokory i wytrwałej pracy na rzecz Królestwa Nie-
bieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Niech Bóg nas uwolni od równania w dół, zadowalając się półprawdami. Niech Bóg nas 
uwolni od życia nijakiego, które obraca się wokół grosza. Niech nas uwolni od myślenia, że 
wszystko jest w porządku, jeśli mnie jest dobrze. Niech nas uwolni od przekonania, że je-
steśmy sprawiedliwi, jeśli nic nie czynimy, aby przeciwdziałać niesprawiedliwości. Niech nas 
uwolni od przekonania, że jesteśmy dobrzy tylko dlatego, że nie robimy nic złego. Panie, daj 
nam pragnienie czynienia dobra; szukania prawdy mając obrzydzenia do fałszu; wybrania 
poświęcenia a nie lenistwa; miłości, a nie nienawiści; przebaczenia, a nie zemsty" 
                                                                                                                     /papież Franciszek 

Zamyśl się… 
„Szukajcie swoich dziadków. 
Rozmawiajcie z nimi. Oni mają 
życiową mądrość. Wzruszą was.”   
                       /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
- Kim będziesz jak dorośniesz?  
- Lekarzem, bo tak chce tata, potem prawnikiem, bo tak 
chce mama, a na końcu zostanę kolejarzem, żeby i so-
bie zrobić radość. 

Coś dla ducha… 
„Bądź cierpliwy!” 

Kiedy daję ci wskazówkę, co chcę, abyś zrobił, to musisz poczekać na właściwy czas. Bio-
rąc przykład z innej dziedziny: jeżeli powiem ci, że chcę, abyś skoczył z trampoliny lokalne-
go basenu, należałoby poczekać, aż w basenie będzie woda. Chęć ujrzenia zrealizowanych 
wizji w czasie ustalonym przez ciebie samego może mieć taki skutek jak pędzenie na oślep: 
może ci przynieść jedynie kilka guzów na czole albo coś gorszego. Mam specjalne marze-
nia, które umieściłem w twoim sercu, i obietnice, które ci złożyłem. Jeżeli poczujesz, że nie 
spełniają się na czas, nie denerwuj się i nie nurkuj na oślep w basenie. Mój plan jest dosko-
nały. Widzę też wszystkie okoliczności, których ty nie możesz dostrzec. Zaufaj Mi, kiedy na-
dejdzie właściwy czas, dam ci znać, a basen z całą cierpliwością będzie pełny. Bądź cier-
pliwy, a spełnią się oczekiwania.                                                                    /Andy Cloninger/ 

 


