
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 03.06 Dzień Powszedni 
1800  W 30r. urodzin Marty z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. z int. 
męża i syna 
1900  + Józefę, Stefana i zm. z rodziny Barańskich  
Wtorek  04.06 Święto św. Macieja, apostoła  
1800 1) + Mariannę i Józefa Słowików, Józefa i Adama Młynarczyków 
        2) + Zenona Króla z int. rodziny Gierczaków, Majcherczyków i Kijów  
1900 1) + Krystynę i Stanisława Zająca, Juliannę i Jana Cielątków, Krzysztofa Ferta, Stani-
sława Kutę 
       2) + Teresę Stachurę z int. syna Rafała z rodziną 
Środa 05.06 Dzień Powszedni - Relikwie Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk 
1800 1) + Bolesława Kowalskiego z int. syna  
        2) + Andrzeja Znoja z int. siostry z rodziną  
1900  + Teresę Stachurę z int. Agnieszki i Adama Krzysiek z dziećmi  
Czwartek 06.06  Dzień Powszedni -I czwartek 
1800 1) + Edwarda, Stanisława, Anielę, Józefa Malickich i Henryka Kowalskiego  
        2) + Ryszarda Zawadzkiego z int. żony 
1900 1) + Grażynę Krzysztofek (3r. śm) i  z int. męża z dziećmi  
        2) + Franciszka Kołka w 14r. śmierci 
Piątek 07.06 Dzień Powszedni - I piątek  - Relikwie Bł. Michała i Zbigniewa 

1800 + Mariana Gawiora i zm. z rodziny Gawiorów   
1900  1) + Mariana Puchałę w 34 r. śmierci i zm. z rodziny Gajków i Puchałów  
        2) + Zenona Króla z int. córki Doroty z rodziną  
Sobota 08.06 Dzień Powszedni - Relikwie Św. Jadwigi Królowej  
1800  1) W 45 r. ślubu Kazimiery i Mariana dziękczynna o zdrowie i Boże bł. z int. dzieci 
         2) + Marię Świetlik z int. rodziny Zegadłów    
1900 + Władysława, Michalinę Nosek, Ignacego i Marię Szczepanik, Józefa, Krystynę 
Wojcieszyńskich z int. rodziny z Nidy 
Niedziela 09.06 Piąta Niedziela Wielkanocna  
800  za Parafię  
1000 + Bartosza Dziewięckiego z int. rodziców  
1200  w int. Rodzin przyjmujących relikwie Krzyża Świętego 
1600 + Stefanię, Jana, Agnieszkę Wawrzeńczyków, Mariannę, Jana, Henryka, Irenę  
i Edwarda Golów 
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 Wniebowstąpienie Pańskie 
2 czerwca 2019 r. Nr 27 (549) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 1, 1-11  
       Hbr 9, 24-28; 10, 19-
23 
Ewangelia: Łk 24, 46-53 
Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: «Tak jest na-
pisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jeru-
zalem. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mo-
jego Ojca. Wy zaś pozo-
stańcie w mieście, aż bę-
dziecie przyobleczeni w 
moc z wysoka». Potem 
wyprowadził ich ku Betanii 
i podniósłszy ręce, błogo-
sławił ich. A kiedy ich bło-
gosławił, rozstał się z nimi  
i został uniesiony do nieba. 
Oni zaś oddali Mu pokłon  
i z wielką radością wrócili 
do Jeruzalem, gdzie stale 
przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc 
Boga. 

Kazanie espresso… 
„To właśnie jest realizm Ewangelii. Wstępowaniu do nieba bliskich winna towarzyszyć ra-
dość z ich zwycięstwa. 
Pogrzeb to pożegnanie kogoś, kto udaje się w podróż do raju. 
Każdy udział w pogrzebie jest sprawdzaniem naszej wiary w życie wieczne. /ks. E. Staniek/ 

 
 

Tam w Niebie Ojczyzna jest ma! 

Extra… 
× 02.06 - Dzień bez Krawata 
× 03.06 - Dzień Savoir-Vivre 
× 05.06 - Światowy Dzień Środowiska 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
▪ Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec. Zapraszamy na nab
żeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie 
po mszy świętej o godz. 18.00. Zachęcamy także do odm
wiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa w d
mach. Niech w tym miesiącu szczeg
nasi patronowie, którzy szczególnie umiłowali Serce Pana 
św. Józef Pelczar i bł. Klara Szczęsna.
▪ W  tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek mi
siąca. Zapraszamy na spowiedź i zachęcamy do uczestni
twa we mszy świętej. 
▪ Zapraszamy na msze święte z oddaniem czci naszym p
tronom w znaku relikwii: w środę bł. Małgorzacie Łucji 
Szewczyk, w piątek bł. Michałowi i Zbigniewowi 
kom  

z Peru, a w sobotę św. Jadwidze Królowej. 
▪ 16 czerwca odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Jerzego Matulewicza. Zachęcamy do 
nowenny przed tą uroczystością od dnia 7 czerwca. 
▪ 20 czerwca 2019 roku (Boże Ciało) odbędzie się kolejny wielki koncert 
nego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie. Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu 
rem z naszej parafii. Wyjazd o godz. 15.00, powrót ok. 2.00 w nocy. Zapisy wraz z opłatą 30 
zł w zakrystii. Liczba miejsc ograniczona.  
▪  9 czerwca 2019 r. w Kielcach odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: „Polska 
rodziną silna”. Wydarzenie rozpocznie się o 12.15 na Placu Najświętszej Marii Panny 
w Kielcach (przed Bazyliką Katedralną) od modlitwy różańcowej. Zapraszamy na nią 
wszystkich mężczyzn naszej diecezji, by wzięli do swoich rąk różaniec i modlili się w intencji 
Kościoła, kapłanów i rodzin w naszej Ojczyźnie. Byśmy modlitwą różańcową potrafili obronić 
niejedno ludzkie życie. Później o 13.00 Msza Święta w katedrze dla wszystkich, a po niej 
przejście ulicami Kielc i piknik w Parku Miejskim. 
▪ 15 czerwca 2019 r. rozpocznie się XVII Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy, które 
w tym roku odbędzie pod hasłem „Po co Ci to? Pod prąd do źródła”.
się o godz. 16.30 chwilą modlitwy w Kolegiacie Wiślickiej. Następnie 
Błonia Polskich Świętych i Błogosławionych, aby tam wziąć udział w wyjątkowym wydarz
niu. Oprócz Eucharystii, której będą przewodniczyć księża biskupi, będzie miał miejsce ko
cert zespołu niemaGOtu, znanego m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 
„Błogosławieni Miłosierni”. 

Czy wiesz, że… 
1) Zwyczaj przygotowywania palm na II niedzielę Męki Pańskiej powstał w VII wieku we 
Francji. 
2) Św. Ignacy Antiocheński, jeden z Ojców Apostolskich, według przekazów był dzieckiem, 
które Jezus postawił przed uczniami mówiąc: :Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego Mt. 18,1-4 
3) Kurwatura to zakończenie pastorału. Najczęściej jest zdobione. Nazwa pochodzi z łaciny.

Nowenna do bł. Jerzego Matulewicza
Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje 
pokorne błaganie. Za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, który tak wiele wycierpiał 
dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski, o którą
z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.
Bł. Jerzy Matulewiczu módl się za nami! 

roczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Za tydzień 
Świętego 
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w Kielcach (przed Bazyliką Katedralną) od modlitwy różańcowej. Zapraszamy na nią 
wszystkich mężczyzn naszej diecezji, by wzięli do swoich rąk różaniec i modlili się w intencji 
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niu. Oprócz Eucharystii, której będą przewodniczyć księża biskupi, będzie miał miejsce kon-
cert zespołu niemaGOtu, znanego m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

Zwyczaj przygotowywania palm na II niedzielę Męki Pańskiej powstał w VII wieku we 

Św. Ignacy Antiocheński, jeden z Ojców Apostolskich, według przekazów był dzieckiem, 
nie odmienicie i nie staniecie jak 

Kurwatura to zakończenie pastorału. Najczęściej jest zdobione. Nazwa pochodzi z łaciny. 

Nowenna do bł. Jerzego Matulewicza 
Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje 
pokorne błaganie. Za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, który tak wiele wycierpiał 
dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski, o którą Cię  
z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen. 

Boży człowiek… - św. Piotr z Werony
Piotr urodził się w Weronie pod koniec XII stulecia. Studiując 
w Bolonii, zetknął się z dominikanami. Postanowił do nich d
łączyć; stało się to być może jeszcze za życia św. Dominika 
Guzmana. W czerwcu 1251 r. papież Innocenty IV, przebyw
jąc w Lombardii, opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest zagr
żenie herezją. Mianował Piotra
diolanu i Como. Jako taki dominikanin nigdy nie uczestniczył 
w procesach. W Niedzielę Palmową 1252 r. obwieścił public
nie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie wyra
nie zadeklarować swe posłuszeństwo wobec Kościoła
sie, gdy powracał z Como do Mediolanu, został napadnięty na 
drodze przez dwóch heretyków i zamordowany przez jednego 
z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci wypisał swą krwią 
na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary 
Karino, nawrócił się, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i z
stał bratem konwersem; umarł w opinii świętości.

Znalezione... 
"Jezus z dzisiejszej Ewangelii zwraca się również i do was. Mówiąc o najróżniejszych tru
nościach i wrogości względem chrześcijan, chce was 
na ich godność. Tułając się po świecie, docierają i do naszego kraju. Nikt nie emigruje dla 
przyjemności lecz z powodu obiektywnych trudności. Każda twarz emigranta, która staje na 
waszej drodze, naznaczona jest trudną i przykrą historią, niekiedy dramatyczną. Nikt nie 
wie, ile doznał przykrości, ile cierpienia, jak wiele łez wylały jego oczy zanim ruszył w drogę 
w poszukiwaniu godniejszego i spokojniejszego życia. 
tylko tego by zawsze traktować ich z godnością. W każdym emigrancie, kimkolwiek by nie 
był, jakiejkolwiek by nie wyznawał religii, jest coś z Jezusa dlatego, że i Jezus był emigra
tem. Przez nienawiść Heroda musiał z rodzicami uciekać do Egiptu i żyć na wygnaniu.
też i w tym duchu Jezus wypowiedział później jakże ważne i zobowiązujące słowa: «Coko
wiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Niech Wam ta 
prawda zawsze towarzyszy w tej zaszczytnej choć niełatwej służbie stania na straży granic
naszej umiłowanej Ojczyzny i naszego wolnego i suwerennego państwa"
Wojda do funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas uroczystości w Białymstoku/ 

Zamyśl się… 
„Nie potrzebuję niczego z tego świata, aby 
być szczęśliwym. Potrzebuję jedynie wi-
dzieć Jezusa w niebie, którego widzę i ad-
oruję na ołtarzu oczami mojej wiary". 
                                    /Św. Dominik Savio/ 

Coś dla ducha… 
„Właściwa pora

Nie jestem kucharzem przygotowującym szybkie dania. Nie zawsze daję ci to, co chcesz, 
w czasie, w którym - jak sądzisz - powinieneś to 
tetyk, który wie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz, aby twoje duchowe ciało pr
cowało na najwyższych obrotach. Znam właściwą kombinację odpowiedzi na modlitwy, kt
re do mnie zanosisz. Modlitwa nie jest zamówieniem, po którym przychodzi irytacja, gdy je 
źle zrealizowano. Jest powierzeniem fachowcowi duchowej diety i przyjęciem w pokorze p
żywienia. Kiedy ostatecznie zrezygnujesz z siebie i będziesz mógł modlić się: „Panie, p
nieważ wiesz, co jest dla mnie najlepsze, w Twoim czasie odpowiedz mi i daj mi to, czego 
potrzebuję”, wtedy doświadczysz wiele pokoju. 

 

Piotr z Werony (4 czerwca) 
Piotr urodził się w Weronie pod koniec XII stulecia. Studiując  

zetknął się z dominikanami. Postanowił do nich do-
łączyć; stało się to być może jeszcze za życia św. Dominika 
Guzmana. W czerwcu 1251 r. papież Innocenty IV, przebywa-
jąc w Lombardii, opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest zagro-
żenie herezją. Mianował Piotra inkwizytorem dla okręgów Me-
diolanu i Como. Jako taki dominikanin nigdy nie uczestniczył  
w procesach. W Niedzielę Palmową 1252 r. obwieścił publicz-
nie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie wyraź-
nie zadeklarować swe posłuszeństwo wobec Kościoła. W cza-
sie, gdy powracał z Como do Mediolanu, został napadnięty na 
drodze przez dwóch heretyków i zamordowany przez jednego 
z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci wypisał swą krwią 
na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary - Credo. Jego zabójca, 

rócił się, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i zo-
stał bratem konwersem; umarł w opinii świętości. 

"Jezus z dzisiejszej Ewangelii zwraca się również i do was. Mówiąc o najróżniejszych trud-
nościach i wrogości względem chrześcijan, chce was wyczulić na ich los, na ich obecność, 
na ich godność. Tułając się po świecie, docierają i do naszego kraju. Nikt nie emigruje dla 
przyjemności lecz z powodu obiektywnych trudności. Każda twarz emigranta, która staje na 

i przykrą historią, niekiedy dramatyczną. Nikt nie 
wie, ile doznał przykrości, ile cierpienia, jak wiele łez wylały jego oczy zanim ruszył w drogę 

ojniejszego życia. Jezus nie żąda niczego innego, jak 
traktować ich z godnością. W każdym emigrancie, kimkolwiek by nie 

był, jakiejkolwiek by nie wyznawał religii, jest coś z Jezusa dlatego, że i Jezus był emigran-
tem. Przez nienawiść Heroda musiał z rodzicami uciekać do Egiptu i żyć na wygnaniu. Może 

tym duchu Jezus wypowiedział później jakże ważne i zobowiązujące słowa: «Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Niech Wam ta 
prawda zawsze towarzyszy w tej zaszczytnej choć niełatwej służbie stania na straży granic 
naszej umiłowanej Ojczyzny i naszego wolnego i suwerennego państwa" /abp Tadeusz 
Wojda do funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas uroczystości w Białymstoku/  

Nie potrzebuję niczego z tego świata, aby 
i-

d-

 

Uśmiech 
Na niedzielnej Mszy proboszcz udzielał chrztu 
dzidziusiowi, który darł się jak utrapiony przez 
całą Eucharystię. Na końcu Mszy proboszcz 
podziękował dzidziusiowi za 'czynny udział we 
Mszy świętej'. 

Właściwa pora” 

Nie jestem kucharzem przygotowującym szybkie dania. Nie zawsze daję ci to, co chcesz,  
powinieneś to otrzymać. Jestem raczej jak najlepszy die-

tetyk, który wie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz, aby twoje duchowe ciało pra-
cowało na najwyższych obrotach. Znam właściwą kombinację odpowiedzi na modlitwy, któ-

amówieniem, po którym przychodzi irytacja, gdy je 
źle zrealizowano. Jest powierzeniem fachowcowi duchowej diety i przyjęciem w pokorze po-
żywienia. Kiedy ostatecznie zrezygnujesz z siebie i będziesz mógł modlić się: „Panie, po-

najlepsze, w Twoim czasie odpowiedz mi i daj mi to, czego 
potrzebuję”, wtedy doświadczysz wiele pokoju.                                            /Andy Cloninger/ 


