
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 12.04 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława Zygadło od Kółka Różańcowego Św. Faustyny z Brzezin 
1830 + Mieczysławę Kowalską od r. Kubickich, Bentkowskich i Domagałów 
Wtorek 13.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Wiesława Bielasa od siostry Jadwigi 
        2) + Tadeusza Metrykę od syna Mirosława z r. 
Środa 14.04 Dzień Powszedni    
1800 1) + Janinę, Franciszka, Henryka, Tomasza Kurygów, Stanisława Metrykę 2) + Marię, 
Jana, Józefę, Anielę, Cecylię i Irenę Kubickich zam r. 3) + Bolesława (r. śm.), Genowefę, 
Andrzeja Puchałów 4) + Stanisława Zygadło od Dariusza Nieznalskiego z r. 5) + Wiesława 
Dudka, Stanisławę i Stanisława Tomaszewskich 6) + Annę, Stanisława Kowalskich, Mie-
czysława, Annę Korban, Stanisławę i Stanisława Stajniak z int. dzieci 7) O Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba Nowaka w 6 r. ur. 8) + Jana i Magdalenę Nosek 
9) + Genowefę Zawadzką od Kółka Różańcowego Św. Faustyny z Brzezin 10) + Janinę  
i Stanisława Piątek i zm. z r. Lesiaków i Jandułów 11) + Mieczysława i Tadeusza Kowal-
skich, Wandę i Stanisława Kaczorów 12) + Józefa (r. śm), Mariannę i zm. z rodziny Cie-
lątków 
1900 + Grzegorza Krzyszkowskiego od żony i dzieci    
Czwartek 15.04 Dzień Powszedni  
1800 + Danutę Stachurę zam. mąż i córka z r. 
1830 + Stanisława Zygadło od swatów Lachów 
Piątek 16.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefanię, Stanisława Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego 
       2) + Genowefę Prędotkę zam. wnuczek Tomek z żoną 
1900 + Stanisława Sołtysa (r. śm.) zam. żona z r. i dziećmi 
Sobota 17.04 Dzień Powszedni 
1800 + Reginę Stachura (1 r. śm.) zam. mąż z dziećmi  
1830 + Franciszka Rabieja (1 r. śm.) od żony i dzieci z r. 
Niedziela 18.04 III Niedziela Wielkanocna 
800 + Józefa Mazura zam. córka Honorata z r. 
1000 + Tadeusza Salamona (r. śm.), zm. z r. Salomonów i Węgrzynów 
1200 za Parafię 
1600 + Reginę (1 r. śm.), Łukasza Stachurę, Helenę, Mariannę, Henryka, Władysława No-
waków zam. Edward 
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 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
11 kwietnia 2021 r. Nr 20 (646) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 4, 32-35 /  1 J 5, 1-6 
Ewangelia: J 20, 19-31 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus zno-
wu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Wi-
dzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie wło-

żę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po 
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój 
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

Kazanie espresso… 
Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On sam jest pokojem. Jego pokój jest głębszy, inny 
od tego, który daje świat, bo Chrystus przyszedł nas zbawić, przeszedł przez krzyż, śmierć  
i piekło. Pokój Jezusa jest doskonały, bo jego źródłem są Jego rany. Ten pokój napełnia 
nas także w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy przebaczającej miłości Boga. Pokoju 
i miłosierdzia doświadcza Tomasz Apostoł, kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć ręce 
w rany Jezusa, niejako wejść w nie całym swoim życiu. „Unieś tutaj swój palec i zobacz mo-
je ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wie-
rzącym”. Uwierzmy i oddajmy się w pokorze Bogu, abyśmy i my zostali napełnieni Jego po-
kojem.                                                                                                              /ks. M. Frukacz/ 

Zanurz nas w zdrojach swojego Miłosierdzia 
 
 
 

Extra… 
× 11.04.1525 – Staszów otrzymał prawa miejskie. 
× 11.04.1965 – Otwarto Stadion żużlowy im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odeszła do wieczności + Cecylia Korban z Nidy. Pogrzeb zmarłej planowany jest 
na poniedziałek o godz. 14 00. Módlmy się: "Wieczny odpoczynek....". 
▪ Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańco-
wych i zmiana tajemnic różańca św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji 
Królowej Pokoju od 13 00 do 21 00 z przerwą na Msze św. o 16 00. O godz. 15.00 odmó-
wimy Koronkę Miłosierdzia Bożego i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. 
▪ W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada Święto Patronalne Caritas, dlatego przeprowa-
dzana jest przed kościołami zbiórka do puszki na dzieła miłosierdzia Caritas Diecezji Kielec-
kiej. 
▪ We wtorek na Mszę św. o godz. 18 00 przybędzie do nas z Gdańska Mariusz Drapikowski 
wraz z założycielem Zespołu Czerwone Gitary, by zabrać monstrancję do katedry w Oliwie. 
Po Mszy św. przewidziane jest omówienie prac przy szatach w obrazie naszej Matki Bożej  
i Pana Jezusa przeplatane pieśniami religijnymi. 
▪ W piątek o godz. 18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
▪ Ogłoszenie dotyczące cmentarza. Proszę o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej rodziny 
+ Ignacego Nowickiego zmarłego w 1981 r. Grób zmarłego rozpada się. Cegły z podstawy 
płyty nagrobnej (pewnie przez mróz) wypadły i widać trumnę, a w niej kości i szczątki. Dzię-
kuję osobie, która to zauważyła i zgłosiła. Trzeba będzie zamykać bramę cmentarną, cho-
ciaż dla kota takie ogrodzenie nie jest żadną przeszkodą. Pragnę przypomnieć, że miejsce 
na cmentarzu nie wykupuje się na wieki wieków, ale dzierżawi i po 20 latach trzeba ją od-
nowić. Proszę, aby osoby, które wykupiły rezerwację na cmentarzu, ustalone miejsca do-
kładnie zaznaczyły, tak aby ktoś inny nie zajął wcześniej umówionego placu. 
▪ W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 
- Koszewski Dariusz z Parafii św. Jana Ewangelisty w Zabieli i Karolina Malicka z naszej Pa-
rafii. Zapowiedź 2.Jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi osobami ma obowiązek 
powiadomić duszpasterzy. 
▪ Otrzymaliśmy zwiększoną ilość "Niedzieli", gdyż w kieleckim dodatku na pierwszej stronie 
zamieszczono obszerny artykuł dotyczący adoracji w monstrancji "Królowej Pokoju” w na-
szej Parafii. 
▪ Dziękuję za liczny udział przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Praktycznie nie 
było chwili żeby Pan Jezus był sam. 
▪ Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania miejsca 
parkingowego dla rowerów przy kościele. Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si” 
realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasza Parafia reprezentowana przez  panią 
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas, otrzymała grant od Caritas Polska na zakup: stojaka 
rowerowego = 2 902,25 zł., blachy tytan-cynk = 2 336,16 zł., drzewa = 2 500,00 zł., i na 
koszty związane z montażem zadaszenia wiaty = 4 760,00 zł.  Sprawozdanie merytoryczno-
finansowe z projektu ekologicznego: Czas na zdrowie – czas na rower” znajduje się na ta-
blicy ogłoszeń. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Serdecznie dziękuję za ofiary składane na szaty do obrazu w ołtarzu głównym dla Matki 
Bożej i Pana Jezusa. Bóg zapłać. 

Czy wiesz, że… 
Jednym z dużych wyzwań dla bankierów na świecie jest świat Islamu. W krajach Islamu 
banki działają zgodnie z prawem religijnym. Banki „Islamskie” np. nie udzielają pożyczek dla 
firm na procent przez co biorą na siebie ryzyko niepowodzeń firm dla których dają 
pieniądze, nie grają też na spekulacjach. Popularne jest, też przy bankach tworzenie rady 
duchowieństwa, która ocenia pod względem moralnym prace banku, niedopuszczalne jest 
aby bank inwestował w przedsięwzięcia które są niezgodne z zasadami religii. 

Boży człowiek… - bł. Baptysta Spagnoli (17 kwietnia) 
Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 r. w rodzinie urzędników 
państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze jako 
młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc 
genialnym poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, 
naśladującym Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie przez 
kolejnych 150 lat jako najdoskonalszy wzór stylistyczny; jego 
teksty cytowali Shakespeare, Boswell i Nashe. Przyjaźnił się  
z wieloma wybitnymi przedstawicielami piętnastowiecznego 
renesansu; z wieloma z nich korespondował. W 1464 r. złożył 
profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, nie zaniedbując 
przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 tysięcy wersów 

łacińskich. Wypełniał także wiele powierzonych mu przez papieży misji dyplomatycznych. 
Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. 
Sześciokrotnie był wikariuszem generalnym swojej kongregacji, a w 1513 r. został wybrany 
przełożonym generalnym całego Zakonu. Wykorzystywał swoją znajomość z uczonymi do 
tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa. Zmarł 20 marca 1516 r. w Mantui. Beatyfikowany 
został w 1885 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Wiary nie otrzymuje się z automatu jako daru pozbawionego naszego udziału. Bóg zachę-
ca do tego, by się samemu w jej poszukiwanie zaangażować całym swym sercem. Jest to 
dar, który chce być upragnionym. W istocie jest to Miłość, która pragnie być kochana (…) 
Jeśli tylko będziesz miał odwagę porzucić swoje zabezpieczenia i otworzyć się na Niego, to 
otworzy się przed tobą nowy świat i także ty tym razem staniesz się światłem dla innych"  

/papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Gdyby między nami zabrakło 
miłości, całe nasze życie du-
chowe poszłoby wniwecz.”  

/Św. Teresa od Jezusa/ 

Uśmiech 
Pani w szkole:  - Z czego robi się kiełbasę? - Dzieci mil-
czą - Jasiu ty powinieneś wiedzieć - twój tata jest masa-
rzem...  - Ja wiem, ale tatuś powiedział, że jak komuś po-
wiem to mnie zabije. 

Coś dla ducha… 
„Dwóch przyjaciół” 

Bardzo dawno temu w Chinach, żyło sobie dwóch przyjaciół. Jeden z nich potrafił pięknie 
grać na harfie. Drugi był niezwykle utalentowany w bardzo rzadkiej sztuce słuchania. Kiedy 
pierwszy z nich grał i śpiewał o górach, drugi mówił: - Widzę te góry, tak jakby stały przede 
mną. Kiedy pierwszy wyrażał swoją muzyką dźwięk strumienia, drugi słuchał go i potwier-
dzał: - Słyszę jak woda przemyka pośród kamieni. 
Ale pewnego dnia ten, który umiał słuchać zachorował i wkrótce zmarł. Jego przyjaciel prze-
ciął struny harfy i nie grał już nigdy więcej. 
Istniejemy jedynie wtedy, kiedy ktoś nas słucha. Najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować 
drugiemu człowiekowi to "naprawdę" wysłuchać go. Pewna bardzo wrażliwa dziewczyna 
rozmawiała z nauczycielem o nurtującym ją bardzo problemie. Nauczyciel skłaniał ją do po-
rozmawiania na ten temat z rodzicami. Dziewczyna uczyniła tak, ale pomimo jej strachu  
i rozterki, rodzice zbagatelizowali i zlekceważyli problem, próbując zmienić temat, mówiąc, 
że dziewczyna przesadza, że wszystko się samo rozwiąże, że trzeba czasu itd. Nie chcieli 
kontynuować dyskusji, uważając, że jedynie lekceważąc sprawę można pomóc córce. Kiedy 
usiłowała popełnić samobójstwo, byli bardzo zdziwieni i pytali: - Dlaczego nam nie powie-
działaś, że masz jakieś problemy? Inna dziewczynka napisała: "Wieczorem, kiedy jestem  
w łóżku, odwracam się w stronę ściany i rozmawiam sama ze sobą, by móc siebie wysłu-
chać".                                                                                                                /Bruno Ferrero/ 

 


