
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 18.05  św. Stanisława Papczyńskiego (wsp.)  - RELIKWIE 
1800 1) + Janinę, Wiesława, Stanisława Kowalskich i Marię Gola 
       2) Dziękczynna w 100 r. ur. Św. Jana Pawła II za dar życia i powołania - z int. Para-
fialnego Zespołu Caritas  
1900 + Stanisława, Józefę Adamczyk, Henryka i Józefę Dziewięckich i zm.  z r. 
Wtorek 19.05 Dzień Powszedni  
1800   1) + Zygmunta Gila  
         2) + Leokadię Pyk  
1900  1) + Zdzisława Lużyńskiego  
        2) + Zofię Więckowską, Józefę i Władysława Kasperków   
Środa 20.05 Dzień Powszedni   
1800 1) + Stefana, Marię, Jerzego, Stanisława Łysaków i zm. z r. Frankowiczów - zam. Ły-
sakowie  
       2) + Leokadię Pyk  
1900 1) + Teresę Wieczorek - zam. syn z r. 
        2) + Zdzisława Lużyńskiego  
Czwartek 21.05 Dzień Powszedni  
1800  + Mariannę, Genowefę, Andrzeja, Władysława, Janinę, Mariana Ślusarczyków, Kata-
rzynę, Wincentego Wójcików  
1900 + Zygmunta i zm.  z r. Woźniaków, Sochów i Pobochów  
Piątek 22.05 św. Rity z Cascia (wspomnienie)  
1800 1) + Zofię Woźniczko (r. śm), Fryderyka, Jana i Zofię Woźniczko  
        2) + Józefa Zegadło - od córki Genowefy z r. 
1900 1) + Zdzisława Lużyńskiego  
        2) + Franciszka Rabieja – od córki Wiesławy z r. 
Sobota 23.05 Dzień Powszedni 
1800 + Ryszarda Zawadzkiego (1 r. śm) - z int.  r. 
1900 + Cecylię i Henryka Kmiecików, Annę Giemzę, Genowefę i Edwarda Tworków, Sta-
nisława Wójcika  
Niedziela 24.05 Wniebowstąpienie Pańskie 
800 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Genowefę i Edwarda Władyszew-
skich  
1000  + Edwarda Machulskiego  
1200   CHRZTY: Szymon Korban, Jan Paweł Jędrychowski  
1500 msza święta z okazji poświęcenia pól w Kowali 
1600 za Parafię 
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 VI Niedziela Wielkanocna 
17 maja 2020 r. Nr 26 (599) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 8, 5-8. 14-17  
                    1 P 3, 15-18 
Ewangelia:  J 14, 15-21 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, 
aby z wami był na zawsze – Du-
cha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa  
i w was będzie. Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was. Jesz-
cze chwila, a świat nie będzie już 
Mnie widział. Ale wy Mnie widzi-
cie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 
będziecie. W owym dniu pozna-
cie, że Ja jestem w Ojcu moim,  
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 
przykazania moje i je zachowuje, 
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie mi-
łuje, ten będzie umiłowany przez 
Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie». 

Kazanie espresso… 
„Kompleks to okrutna broń w rękach złego ducha. Człowiek zniewolony kompleksami bę-
dzie się peszył i wycofywał, gdy tylko zwrócą mu uwagę. Choćby uwaga była niesłuszna,  
a w jego postępowaniu piętnowano dobro – człowiek zakompleksiony nie stanie w swej 
obronie. Zwróćmy uwagę na słowa św. Piotra apostoła: „bądźcie gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest, ażeby ci , któ-
rzy oczerniają wasze dobre postępowanie, doznali zawstydzenia przez to, co oszczerczo 
wam zarzucają.” Postawie do której wzywa nas Piotr apostoł, sprzeciwiają się wszelkie na-
sze kompleksy. Walczmy więc z nimi. Wyzwolenie z kompleksów to też zadanie, które sta-
wia przed nami Chrystusa.                                                                                   /o. J. Bocian/  
 
 

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II 
 
 
 

Extra… 
× 18.05.1498 – Vasco da Gama dobił do portu Kalikut w Indiach 
× 20.05.1570 – W Antwerpii został wydany pierwszy nowożytny atlas świata  



A w parafii… 
▪ "Wieczór Modlitwy z Janem Pawłem II" z okazji 100 rocznicy urodzin "naszego Papieża" 
planowany na dziś w naszym kościele odbędzie się za tydzień o godz. 18.00 i będzie 
transmitowany przez Internet. 
▪ Jutro o godz. 18.00 - w sam dzień urodzin Papieża, będziemy dziękować P. Bogu za Jego 
pontyfikat. Jest to także wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego – msza z relikwiami. 
▪ W piątek o godz. 18 00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Od niedzieli 17 maja zwiększa się liczba osób, które mogą brać udział w uroczystościach 
religijnych. Według nowych wytycznych w naszym kościele może jednocześnie przebywać 
32 osoby. 
▪ Spotkanie rodziców i chrzestnych przed chrztem odbędzie się na plebanii w sobotę  
o godz. 19 30. 
▪ W przyszłą niedzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nastąpi poświęcenie pól 
w Kowali. O godz. 14 jeden ks. z jednej, a drugi z drugiej strony rozpocznie modlitwę przy 
przygotowanej figurce lub krzyżu przydrożnym. Po odprawionym nabożeństwie przejdzie  
w szatach liturgicznych do kolejnej kapliczki w kierunku remizy, gdzie zostanie odprawiona 
Msza św. o godz. 15 w intencji urodzajów i o bł. B. dla mieszkańców Kowali i Kowali Małej. 
Jeśli ktoś będzie chciał dołączyć do procesji księdza, powinien zachować odpowiednią od-
ległość. 
▪ Msza św. na poświęcenie pól przy kaplicy w Nidzie planowana jest w niedzielę 31 maja  
o godz. 14. 
▪ KOMUNIKAT: W dniu 24 maja 2020 r. o godz. 19.00 odbędzie się kolejne VIII Uwielbienie 
w Centrum Miasta pod hasłem STAJE SIĘ NOWE organizowane przez Duszpasterstwo 
Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który jest patronem tego wy-
darzenia, zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do włączenia się w tę 
inicjatywę modlitewną, która w tym roku z kościoła św. Wojciecha w Kielcach będzie 
transmitowana na stronie internetowej Uwielbienia w Centrum Miasta. 
▪ Dziękuję wszystkim czcicielom Matki Bożej, którzy pomimo różnych przeszkód i trudności, 
a nawet niebezpieczeństwa ze strony policji, gromadzą się na Nabożeństwach Majowych.   
▪ Od przyszłej niedzieli SANCTUS będzie już dostępny wyłącznie w kościele. 
▪ Dziękuję za indywidualne składanie ofiar na kościół i na wywóz śmieci z cmentarza. 

Felieton… 
Mądrość jako Przymiot Boga 

W ostatnim wersecie Listu do Rzymian Apostoł Paweł pisze: „Bogu, który jedynie jest mą-
dry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” (Rz16,27). Mo-
żemy spytać, czy Bóg obdarza Mądrością także ludzi. Słowo ‘filozofia’ tłumaczone z języka 
greckiego oznacza przecież „kochać mądrość”. Także przyrodnicy mówią o człowieku „Ho-
mo sapiens”, co z kolei z języka łacińskiego oznacza „Człowiek Rozumny”. A jednak słynny 
grecki myśliciel Sokrates o samym sobie mówił „Wiem, że nic nie wiem”, pomimo, że pro-
wadzenie ludzi do prawdy uważał za swoją życiową misję. Zadając pytania swoim rozmów-
com pokazywał im ich niewiedzę, lecz także prowadził do prawdy. Umiłowanym wersetem 
świętego Jana Pawła II były podobne słowa Jezusa: „Poznajcie prawdę a prawda was wy-
zwoli” (J 8,32). Jan Paweł II zachęcał też „Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie  
i otaczającej was rzeczywistości”. Podobnie jednak jak Sokrates wiedział, jak trudno                  
jest do Prawdy dotrzeć. Równie pokorny był francuski uczony Ludwik Pasteur. Słychać to  
w jego słowach: „Trochę wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy do Niego przybliża z powro-
tem”. Badacz ten miał świadomość, że każde ziarno Prawdy jest jak drogocenna perła, która 
swoim blaskiem oświetla piękno i Majestat Boga, a także pokazuje harmonię, ład i porządek 
w otaczającej nas rzeczywistości. Nawet Magowie szukający Nowonarodzonego Jezusa, 
nie uważali się za Mędrców, choć mieli przecież dużą wiedzę. Widzimy więc, że jako ludzie 
jesteśmy słabymi i ślepymi biedakami, którzy całe życie się uczą podążając na Drodze do 
Boga.                                                                                                                                  /MS/ 

Boży człowiek… - św. Joachima de Vedruna (22 maja) 
Joachima de Vedruna urodziła się 16 kwietnia 1783 r. w Barcelonie. Od najwcześniejszych 
lat marzyła o życiu zakonnym. Poddała się jednak życzeniom rodziców: 24 marca 1799 r. 
poślubiła Teodora de Mas. Małżeństwo okazało się bardzo dobre. Joachima powiła 
dziewięcioro dzieci. Po przejściach wojennych mąż zmarł. Joachima znów zapragnęła 
wstąpić do zgromadzenia kontemplacyjnego, ale posłuchała spowiednika i poświęciła się 
wychowaniu dzieci. Potem usunęła się do Manso Escorial i tam wraz z innymi założyła 
Zgromadzenie Karmelitanek Miłości. Zmarła w Barcelonie na cholerę 28 sierpnia 1854 r.  

Czy wiesz, że… 
1) Modlitwa „Zdrowaś Maryjo..” nazywała się pierwotnie „Pozdrowienie anielskie” składała  
z dwóch wersów. Pozdrowienia jakie archanioł Gabriel skierował do Maryi „Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski, Pan z Tobą!” (Łk 1, 28) oraz pozdrowienia jakie św. Elżbieta skierowała 
do Maryi „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego ło-
na!” (Łk 1, 42). Ostatnia część modlitwy: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” zaczęła być dodawana w XIV wieku podczas 
pandemii dżumy (zwanej też czarną śmiercią) która pochłonęła według szacunków ok. 1/3 
ludzkości Europy. Początkowo sformułowanie to używali zakonnicy mercedariusze, kame-
duli i franciszkanie, ostatecznie formę tej modlitwy zatwierdził Katechizm Soboru Trydenc-
kiego i włączył ją do Brewiarza Rzymskiego w 1568 r.  

Zamyśl się… 
„Tam gdzie do skutku nie dochodzą 
czyny starajcie się docierać na 
skrzydłach pragnień.”   

 /Św. Wincenty Pallotti/  

Uśmiech 
Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny – mówi 
klient w sklepie papierniczym. – To ma być niespo-
dzianka? – dziwi się ekspedient. – I to wielka! Syn 
spodziewa się motoru… pada odpowiedź 

Coś dla ducha… 
„Specjalny anioł” 

Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina była nie-
grzeczna i odmówiła aniołom nocowania w pokoju dla gości, który znajdował się w ich rezy-
dencji. W zamian za to anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu 
sobie miejsca do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i na-
prawił ją. Kiedy młodszy anioł zapytał dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział, – „Rzeczy 
nie zawsze są takie na jakie wyglądają.” - Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale 
bardzo gościnnego domu farmera i jego żony, by tam odpocząć. Po tym jak farmer podzielił 
się, resztą jedzenia jaką miał, pozwolił spać aniołom w ich własnym łóżku, gdzie mogły so-
bie odpocząć. Kiedy następnego dnia wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę za-
płakanych. Ich jedyna krowa, której mleko było ich jedynym dochodem, leżała martwa na 
polu. Młodszy anioł, był w szoku i zapytał starszego anioła: – „Jak mogłeś do tego dopuścić 
?”. – „Pierwsza rodzina miała wszystko i pomogłeś im” – oskarżył. – „Druga rodzina miała 
niewiele i dzieliła się tym co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła”. – „Rzeczy 
nie zawsze są takie na jakie wyglądają” – odpowiedział starszy anioł. – „Kiedy spędziliśmy 
noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem że w tej dziurze w ścianie było schowane złoto. 
Od czasu kiedy właściciel się dorobił i stał się takim chciwcem niechętnym do tego by dzielić 
się swoją fortuną, w związku z czym zakleiłem tą dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć złota 
znajdującego się tam.” – „W noc, która spędziliśmy w domu biednego farmera, Anioł Śmierci 
przyszedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu ich krowę. Rzeczy nie zawsze są takie 
na jakie wyglądają.” Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu i szybko odchodzą… 
Niektórzy ludzie stają się naszymi przyjaciółmi i zostają na chwilę… zostawiając piękne śla-
dy w naszych sercach… i nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami bo zawarliśmy nowe 
przyjaźnie!!! Wczoraj jest historią. Jutro jest tajemnicą. Dziś jest darem. 
 

 


