
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 22.06 Dzień Powszedni  
1800 1) +  Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż  
        2) + Tadeusza Kwaśniewskiego - od brata i sióstr  
1900 + Józefa Zegadło - od Mariana Zegadło z r.  
Wtorek 23.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Wiesława Kubickiego (r. śm) i Teresę Lach - z int.  rodziny  
       2) + Józefa Zegadło - od rodziny Boreckich z Bogucic 
1900 1) + Władysława, Wincentynę Ślusarczyków - zam.  syn Józef z r. 
       2) + Franciszka Rabieja od r. Stachurów  
Środa 24.06 Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 
1800 1) +  Ks. Jana Pragnącego z int. Brzozów  
        2) + Franciszka Rabieja od r. Dziewięckich  
1900 1) + Stanisława Kamińskiego od córki Iwony i wnuczki Oliwii  
       2) + Jana, Stefanię, Czesława Skarbek, Adama Frankowicza - zam. Frankowiczowie  
Czwartek 25.06 Dzień Powszedni 
1700 + Stefanię, Jana, Agnieszkę Wawrzeńczyków, Mariannę, Jana, Henryka, Irenę i 
Edwarda Golów 

1800 + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z rodziny  
Piątek 26.06 Dzień Powszedni 

 

1800 1) + Piotra, Michała, Stefana Skarbek i zm. z rodziny Skarbków i Godowskich  
       2) + Tadeusza Kwaśniewskiego - od całej rodziny Zegadłów  
1900 + Halinę Barwinek (8 r. śm.) 
Sobota 27.06 Dzień Powszedni 
1600 Ślub: Kłosek Sebastian i Młynarczyk Katarzyna 
1800 + Genowefę (r.  śm.), Stanisława i zm.  z r.  Sochów, Zdzisława Kutę - z int.  rodziny  
1900 + Władysława Lużyńskiego - od dzieci  
Niedziela 28.06 XIII Niedziela Zwykła 
800 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej w rocznicę ślubu Elżbiety i Macieja  
1000  + Krzysztofa Machulskiego (10 r. śm.) - z int. żony i córek  
1200  CHRZTY: Ksawery Wożniak, Karol Wojciech Kot, Kamil Gawęcki, Klara Maria Sy-
gut 
1600  W 25 r. ślubu Sławomira i Iwony dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla ich 
dzieci – zam.  mama 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Jr 20, 10-13   /   Rz 5, 12-15   Ewangelia: Mt 10, 26-33 
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, 
co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co 
mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się ra-
czej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za 
asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś po-
liczone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 
wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

Kazanie espresso… 
Nawet ci, którzy uchodzili za przyjaciół proroka, zwrócili się przeciwko Jeremiaszowi. On 
jednak, przeżywając wielkie przeciwności i cierpienia, powierzając swą sprawę Bogu, modli-
twę swą kończy uwielbieniem Stwórcy. Postawa proroka jest dla nas przykładem co naj-
mniej w dwóch sprawach. Po pierwsze  - gdy przychodzi nieszczęście, nie pytajmy dlacze-
go to na nas przyszło, „za jakie grzechy”? Raczej na wzór Jeremiasza uczmy się dostrze-
gać doświadczenia, poprzez które Bóg udoskonala sprawiedliwego. Po drugie – nawet  
w strapieniu niech nie braknie w naszej modlitwie uwielbienie Boga.                  /o. J. Bocian/ 
 

Bóg jest w każdym człowieku 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Marka Stańko 
z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 22.06.1872 – W Moskwie wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny 
× 23.06.1873 – W Gdańsku uruchomiono tramwaj konny. 
× 26.06.1579 – Król Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪  W środę odbył się pogrzeb + Marka Stańko z Kowali. Módlmy się : "Wieczny odpoczy-
nek....". 
▪ W piątek minęło 3 lata od śmierci, a we wtorek minie 3 lata od pogrzebu śp. ks. Jana Pra-
gnącego. Pamiętajmy w modlitwie.. 
▪ We wtorek obchodzony jest Dzień Ojca. Niech dzieci pamiętają o tych, którym zawdzię-
czają istnienie. Ojcowie niech dziękują Ojcu Niebieskiemu za dar ojcostwa, który jest powo-
łaniem do uczestnictwa w dziele stwórczym człowieka. Zapraszamy w tym dniu jednych  
i drugich na Nabożeństwo Czerwcowe. 
▪ W tym tygodniu w środę przeżywamy Uroczystość św. Jana Chrzciciela. 
▪ W związku z zakończeniem roku szkolnego w tym tygodniu, zapraszamy dzieci do spo-
wiedzi. Warto te nietypowe zajęcia szkolne w tym roku, zakończyć zdaniem relacji Panu 
Bogu ze swych dokonań, by z radością serca i uśmiechem na twarzy rozpocząć czas waka-
cji. Aby rozładować ewentualny tłok przy konfesjonałach zapraszamy do spowiedzi w ponie-
działek, wtorek i środę od godz. 17. 
▪ Zapraszamy ministrantów na spotkanie w piątek - 26 czerwca po Mszy św. o godz. 18  
i Nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego. 
▪ W sobotę - 27 czerwca odbędzie się po raz kolejny Msza święta i marsz pokutny ulicami 
Kielc w intencji wypełnienia Ślubów Jasnogórskich Narodu, aby Polska była wierna Bogu 
Krzyżowi i Ewangelii. Msza święta będzie sprawowana w kościele garnizonowym pw. Matki 
Bożej Królowej w Kielcach o godz. 11.00. Następnie wierni wyruszą z modlitwą różańcową 
w stronę Bazyliki Katedralnej, zatrzymując się przy różnych stacjach. Marsz zakończy się 
modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kościele seminaryjnym Trójcy Świętej. 
▪ Przypominam o obowiązujących przepisach dotyczących noszenia masek w pomieszcze-
niach i zachowania odpowiedniego dystansu. 
▪ Zapowiedzi: 
- Piotrowski Bartosz z naszej Parafii i Sikora Aleksandra z Parafii św. Stanisława B. M.  
w Bodzentynie. 
- Baran Piotr z naszej Parafii i Pisarczyk Monika z Parafii św. Kazimierza w Bilczy. Zapo-
wiedzi 1. 
- Stawiak Michał z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Nowinach i Machulska Karolina z naszej 
Parafii. Zapowiedź 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Dziękuję za piękne przeżycie oktawy Bożego Ciała. Jeszcze raz dziękuję za budowę ołta-
rzy, pani katechetce za przygotowanie i dzieciom za sypanie kwiatów. Za pielęgnowanie 
pięknej tradycji poświęcenia wianków i mimo zmiennej pogody za liczny udział w adorowa-
niu Chrystusa Eucharystycznego. 
▪ Na ręce pana sołtysa z Brzezin składam podziękowanie za zorganizowanie i wszystkim 
obecnym za wykonaną pracę przy wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Z Kowali wczoraj przybyli: Kulińska Magdalena, Brzoza 
Aleksander, Witold, Lena, Kacper, Franek. W najbliższą sobotę proszę kolejne rodziny  
z Kowali. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 

Czy wiesz, że… 
1) W zachodniej Wirginii w USA znajduje się prawdopodobnie najmniejszy kościół na świe-
cie, jest w nim ołtarz i 12 jednoosobowych ławek. Wymiary kościołą to 3,6 x7,3 m. 
2) Kiedy w XIV w Europie panowała dżuma powszechną praktyką w portach była kwaran-
tanna która ostatecznie przyjęła się jako okres 40 dni. Statki na których ktoś zachorował 
musiały wywiesić żółtą flagę. Pozostali ludzie którzy żyli i pracowali na lądzie podczas kwa-
rantanny były pilnowane przez straż kiedy jednak zaczęło brakować żołnierzy osoby objęte 
kwarantanną zamurowywano w domu z czego zasłynął np. Mediolan. 

Boży człowiek… - św. Emma z Gurk (27 czerwca) 
Emma (Hemma) urodziła się około roku 980 w Karyntii. Wcześnie, zapewne przed rokiem 
1016, owdowiała. Majętności w dużej mierze obróciła na pobożne fundacje, zwłaszcza na 
założenie klasztoru benedyktynek w Gurk (1043) oraz opactwa benedyktynów w Admont. 
Dotowała także wiele parafii. Zmarła 29 czerwca 1045 r.  

 Z Watykańskiej Ziemi… 
„Pojawiło się zdjęcie parkingu w Las Vegas, gdzie bezdomni zostali poddani kwarantannie. 
Hotele są tam puste. Ale bezdomni nie mogą pójść do hotelu. To jest właśnie kultura 
odrzucania w praktyce. Kto dzisiaj mówi o pożarach w Australii albo o tym, że półtora roku 
temu statek przepłynął Biegun Północny, gdzie można już żeglować, bo lód się roztopił, kto 
mówi o powodziach?(…) Nie wiem, czy to jest zemsta natury, ale na pewno to jest jej 
odpowiedź. Mamy selektywną pamięć. Chciałbym się zatrzymać nad tą kwestią. Byłem 
zdumiony obchodami siedemdziesiątej rocznicy lądowania w Normandii, w których 
uczestniczyły osoby, reprezentujące najwyższe szczeble kultury i polityki. To była wielka 
uroczystość. To prawda, ono oznaczało początek końca dyktatury, ale [podczas obchodów] 
nikt nie wspomniał 10 000 chłopców, którzy pozostali na tej plaży. (…)Dziś, gdy w Europie 
zaczynamy słyszeć populistyczne przemówienia i jesteśmy świadkami tego rodzaju 
wybiórczych decyzji politycznych, możemy z łatwością przypomnieć sobie przemówienia 
Hitlera z 1933 roku, które nie różniły się tak bardzo od niektórych przemówień kilku 
europejskich polityków obecnie. (…)Ten kryzys dotyka nas wszystkich, zarówno bogatych, 
jak i biednych, i ujawnia hipokryzję. Niepokoi mnie hipokryzja niektórych polityków, którzy 
mówią o stawianiu czoła kryzysowi, o problemie głodu na świecie, ale którzy  
w międzyczasie produkują broń. Jest to czas, aby odejść od tego rodzaju hipokryzji. To czas 
na uczciwość. Albo jesteśmy spójni z naszymi przekonaniami, albo tracimy wszystko.”  
                                                                                                                   /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
 „Dzisiaj potrzeba światu dobrych 
mężów i ojców.”  
                   /śp. ks. Jan Pragnący/ 

Uśmiech 
- Czy to prawda, że twoja żona wystąpiła o rozwód? - 
pyta Kowalski Nowaka. - Tak. Ja też wniosłem sprawę. 
- No proszę! Z was była zawsze zgodna para! 

Coś dla ducha… 
„Jak dostać się do nieba?” 

W jaki sposób dostać się do nieba? Gdybyśmy ustawili drabinę strażacką, wyższą od naj-
wyższych, zgiełaby się pod własnym ciężarem, zawaliła jak wieża Babel i nikt by nie dostał 
się po niej do nieba. Nie udałaby się podróż do nieba balonem, bo balon tak wysoko się nie 
wznosi. Nie sposób dostać się do nieba rakietą, bo rakieta dolatuje do księżyca i trochę da-
lej, ale potem już tylko krąży. Tylko jedna Matka Boża wzięta do nieba uczy nas jak się tam 
dostać. Matka Boża dlatego jest w niebie, że na ziemi była bliziutko Jezusa. Opiekowała się 
Nim w Betlejem, chroniła Go na wygnaniu w Egipcie, była z nim w Nazarecie, poszła z Nim 
na wesele w Kanie. Nie opuściła Go nawet pod krzyżem. Żeby dostać się do nieba, trzeba 
przebywać z niewidzialnym Jezusem na ziemi. Tak jak Matka Boża opiekowała się Synem, 
tak my mamy opiekować się młodszą siostrą i bratem, chorą koleżanką. Tak jak Matka Boża 
przebywała z Nim w Nazarecie, tak my mamy przebywać z Nim na Mszy świętej w niedzielę 
i na lekcjach religii. Tak jak Matka Boża stale się z Nim spotykała, tak my mamy spotykać 
się z Nim w Komunii Świętej. Mamy być z Nim na zabawie i wtedy, kiedy nie możemy iść na 
zabawę, bo musimy odrobić lekcje na następny dzień. Do nieba najpewniej prowadzi Matka 
Boża, tylko trzeba, tak jak Ona, starać się być blisko Jezusa i nie grymasić. Ponieważ jest 
wniebowzięta, każdy skrawek nieba, pochmurnego i czystego jak łza, trochę nam Ją przy-
pomina. Jest tak wielki jak niebo i jeszcze większa.                                   /ks. J. Twardowski/ 

 


