
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 16.05 Święto św. Andrzeja Boboli - RELIKWIE 

1800 + Jadwigę Kij (r. śm.) 

1900 + Zofię i Władysława Więcławskich, Janinę i Władysława Litwina 

Wtorek 17.05 Dzień Powszedni  
1800 + Krystynę (r. śm), Bolesława, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, Ryszarda 

Łukasika i zm. z r. Pawlików i za dusze w czyśćcu cierpiące 

1900 + Władysława, Mariannę, Edwarda, Andrzeja, Alicję, Mateusza Machulskich, Krysty-

nę Woś, Antoniego Mariannę Materek, Czesława Machulskiego 

Środa 18.05 św. Stanisława Papczyńskiego - RELIKWIE 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Cecylię Korban 3) + Czesława Ma-

chulskiego od córki Marzeny z r. 4) + Marka Kubickiego od uczestników pogrzebu  

5) + Bogusława Pabiana od pracowników Kliniki Rewite 6) + Ewelinę Jabczyk (5 r. śm.), 

Józefa, Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego, Kazimierza Bałę 7) + Stanisława 

Pietszczyka od ojca i rodzeństwa 8) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla żywych sióstr z Koła Różańcowego Św. Siostry Faustyny oraz o wieczne zbawienie dla 

zm. sióstr  9) + Sławomira Machulskiego (r. śm) i zm. z r. Machulskich i Biesagów 

1900 + Janinę i Henryka Pędzików 

Czwartek 19.05 Dzień Powszedni 
1800 + Mieczysławę i Bolesława Kowalskich z int. syna z r. 

1900 + Juliana Zarzyckiego od rodziny Domagałów 

Piątek 20.05 Dzień Powszedni 
1800 + Jana, Annę, Janinę, Józefa, s. Helenę i s. Anielę Krąż z int. r. 

1900 + Zygmunta Woźniaka (r. śm.) 

Sobota 21.05 Św. Jana Nepomucena 
1200 I Komunia Święta 

1800 + Mariannę Świetlik i zm. z r. Skarbków 

1900 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Węgrzyna, ojca Jakuba Zawadz-

kiego, ks. Proboszcza i ks. Wikariusza zam. p. Zygadło z Podwola 

Niedziela 22.05 Niedziela  
800 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Kajetana w 3 r. ur. 

1000 za Parafię 

1200 Msza Święta 

1600 + Edwarda i Andrzeja Machulskich 
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V Niedziela Wielkanocna 
15 maja 2022r. Nr 25 (703) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 14, 21b-27    /    Ap 21, 1-5a          Ewangelia:      J 13, 31-33a. 34-35 

Po wyjściu 
Judasza z wie-
czernika Jezus 
powiedział: 
«Syn Człowie-
czy został teraz 
otoczony chwa-
łą, a w Nim Bóg 
został chwałą 
otoczony. Jeżeli 
Bóg został  
w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg 
Go otoczy 
chwałą w sobie 
samym, i to 
zaraz Go chwa-
łą otoczy. Dzie-
ci, jeszcze 
krótko jestem  
z wami. Przy-
kazanie nowe 
daję wam, aby-
ście się wza-
jemnie miłowali, 
tak jak Ja was 
umiłowałem; 
żebyście i wy 
tak się miłowali 
wzajemnie. Po 
tym wszyscy 
poznają, że 

jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 
 
 

15 maja 2022 – kanonizacja  
Karola de Foucauld, małego brata Jezusa 

 

Extra… 
× 15.05.1956 – Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał kolarski Wyścig Pokoju. 
× 16.05.1925 – Podniesiono polską banderę na pierwszym w II Rzeczypospolitej jachcie 

Carmen. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek zmarł  + Zygmunt Więcek z Brzezin. Jego pogrzeb odbę-
dzie się we wtorek o godz. 14 00. Módlmy się: „Wieczny odpoczy-
nek….” 
▪ Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkanocną. Dzisiaj wypada wspomnie-
nie bł. Zofii Czeskiej. Msza św. z relikwiami. Dziś w Watykanie od-
bywa się kanonizacja jednego z naszych patronów – bł. Karola de 
Foucaulda. 
▪ W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywali: 
- w poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli - patrona Polski, Msza 
św. z relikwiami 

- w środę wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego - Msza św. z relikwiami 
- w sobotę wspomnienie św. Jana Nepomucena - kapłana i męczennika. 
▪ W piątek po Mszy św. o godz. 18 00 odbędzie się kolejne Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego połączone z Nabożeństwem Majowym. 
▪ Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy na naukę śpiewu – dzisiaj po 
Mszy św. o godz. 10 00. 
▪ Generalna próba – jutro, tj. w poniedziałek o godz. 16 30. 
▪ Spowiedź dla dzieci komunijnych, ich rodziców, chrzestnych i krewnych we wtorek od 
godz. 16 30. 
▪ Sprzątanie i dekorowanie kościoła przed I Komunią św. w czwartek od 16 30. 
▪ Uroczystość I Komunii św. w sobotę o godz. 12 00. 
▪ Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 17 00. 
▪ Spotkanie i przygotowanie liturgiczne kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 17 00 
w kościele. 
▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Seminaryjny. Przyjadą do nas klerycy, 
aby z nami się modlić i prosić o pomoc materialną dla Seminarium Duchownego. 
▪ Również w przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 16 00 rozpocznie się Koncert Pieśni 
Maryjnych. Przeżyjmy to nie tylko jako wydarzenie kulturalne, ale także jako naszą modlitwę 
i uwielbienie Matki Bożej. Zaplanujmy pobyt do końca. 
▪ Zachęcam młodych z parafii do udziału w jubileuszowym XX Spotkaniu Młodzieży Diecezji 
Kieleckiej, które odbędzie się 18 czerwca w Wiślicy.  
▪ Wiele osób spośród nas słucha „Radia Maryja”, czy ogląda Telewizję „Trwam”. Dzisiaj 
możemy do puszki złożyć datek i wspomóc tę rozgłośnię. 
▪ Rodzicom dzieci komunijnych dziękuję za piękne uporządkowanie otoczenia kościoła, 
wykoszenie trawy, wywiezienie odpadów organicznych z cmentarza. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy rodzinom z Brzezin. Pracowali: Danuta Słowińska, Alicja 
Węgrzyn, Leszek Węgrzyn, Ewa Wojcieszyńska. W przyszłym tygodniu kościół będzie po-
sprzątany przez rodziców dzieci komunijnych, toteż rodziny z „kolejki” zaproszę za dwa 
tygodnie. 

Czy wiesz, że… 
1) Philip Mulryne, piłkarz były pomocnik Manchesteru United i drużyny Irlandii Północnej.  
W latach 1999–2005 zagrał w 161 meczach, był ulubieńcem kibiców. Grał w drużynie  
z Davidem Beckhamem. okresie największej popularności spotykał się z modelką Nicolą 
Chapman. Podczas kariery piłkarskiej lubił prowadzić wystawne życie jednak po jej zakoń-
czeniu zaangażował się w pomoc ludziom. Ostatecznie postanowił wstąpić do zakonu Do-
minikanów. W 2016 r złożył uroczystą profesję w Dublińskim klasztorze i został księdzem. 
2) Św. Rafał Kalinowski ur. 1835 w Wilnie. Był ministrem powstańczego rządu na Litwie. 
Nauczał i wychowywał księcia Augusta Czartoryskiego (który zmarł w opinii świętości, został 
beatyfikowany). W życiu miał wiele rozterek czy się żenić czy nie. Na 10 lat opuścił Kościół  
i praktyki religijne, by później powrócić do wiary, wstąpić do zakonu i stać się odnowicielem 
Karmelitów w Polsce. 

Boży człowiek… - św. Iwo Helory (19 maja) 
Iwo Helory (znany także jako Iwo z Bretanii) urodził się 17 października 1253 r. w Kermartin 
(Bretania we Francji) w rodzinie Heloriego, lorda Kermartin, i Azo du Kenquis. Studiował  
w Paryżu sztuki wyzwolone, prawo cywilne i teologię, a później, w Orleanie, prawo kano-
niczne. Po powrocie do Bretanii w 1280 r. został diecezjalnym sędzią duchownym w Ren-
nes, a po 4 latach oficjałem sądu biskupiego. Szybko zyskał opinię sprawiedliwego, bez-
stronnego i nieprzekupnego prawnika. Bogatych traktował na równi z ubogimi, co nie było 
wówczas powszechne. Znany był jako "adwokat biedaków". Często opłacał za nich koszty 
sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce 
został proboszczem. W 1297 r. powrócił do rodzinnego Kermartin, ponieważ odziedziczył 
rodzinny majątek. We dworze, w którym się wychował, stworzył przytułek dla najuboższych. 
Kiedy przytułek okazał się za mały, wybudował większe hospicjum. Na pomoc dla biednych 
przeznaczał także wszystkie swoje dochody z działalności prawniczej. Był człowiekiem 
modlitwy, na którą przeznaczał noce, bo w ciągu dnia służył potrzebującym. Codziennie 
sprawował Mszę świętą, choć w tamtych czasach kapłani zobowiązani byli do zaledwie 
jednej Eucharystii w tygodniu. Zmarł 19 maja 1303 r. w rodzinnej Bretanii. Jego relikwie 
znajdują się w katedrze św. Tugduala w Tréguier. Już w 1347 r. papież Klemens VI ogłosił 
go świętym. Kult jego był żywy i trwa do dziś. Jest patronem Bretanii, prawników, adwoka-
tów, sędziów, notariuszy, a także proboszczów, ubogich, wdów i sierot. Co roku na odpust 
św. Iwona do Tréguier przybywają prawnicy z całego świata. Podczas uroczystości w pro-
cesji niesiony jest relikwiarz z czaszką Świętego. Do Polski kult św. Iwona dotarł jeszcze  
w XIV wieku. Najbardziej widocznym jego śladem jest pochodząca od imienia Świętego 
nazwa znanego uzdrowiska Iwonicz (niedaleko Krosna na Podkarpaciu). W ikonografii 
Święty ukazywany jest jako sędzia w todze i birecie, czasami jako diakon w dalmatyce. Jego 
atrybutami są m. in.: księga, zwój pergaminu, pióro. 

Zamyśl się… 
„Nie pytaj czego świat potrzebuje. Pytaj, co 
czyni cię pełnym życia i rób to. Ponieważ tym, 
czego świat potrzebuje są ludzie pełni życia.”  

/Howard Thurman/  

Uśmiech 
Na chemii: profesor pyta: 
- Jak otwieramy kwas solny to co czujemy? 
- ??? 
- Strach czujemy... 

Coś dla ducha… 
„Nauka kaczki” 

Dwaj bogaci kupcy postanowili pewnego dnia zająć się poszukiwaniem najcenniejszej rze-
czy na świecie. Mieli się spotkać, kiedy tylko ją znajdą. Pierwszy z nich nie miał wątpliwości: 
wyruszył na poszukiwania gemmy Przebył morza i pustynie, wspinał się na góry i zwiedzał 
miasta, aż wreszcie ją odnalazł: była to najwspanialsza gemma, jaka kiedykolwiek świeciła 
pod słońcem. Wrócił zatem do kraju i czekał na przyjaciela. Wiele lat upłynęło, zanim ów się 
pojawił. Bo tak naprawdę wyruszył na poszukiwanie Boga. Zasięgał rady najsłynniejszych 
nauczycieli we wszystkich krajach - ale nie znalazł Boga. Studiował, czytał, ciągle jednak nie 
mógł znaleźć Boga. Wyrzekł się wszystkiego, ale Boga nie znalazł. Pewnego dnia, po tak 
długich poszukiwaniach, kiedy siedział sobie nad brzegiem rzeki, zobaczył kaczkę szukają-
cą w gęstwinie trzcin swoich maleństw, które się od niej oddaliły. Małe były liczne i swawol-
ne, a kaczka szukała ich aż do zachodu słońca, dopóki nie zgromadziła wokół siebie 
wszystkich swoich dzieci. Wówczas człowiek uśmiechnął się i powrócił do kraju. 
Kiedy znów ujrzał go przyjaciel, pokazał mu swoją gemmę, po czym zapytał z drżeniem: 
- A ty, co znalazłeś cennego? Pewnie coś wspaniałego, skoro potrzebowałeś na to tyle lat. 
Widzę to po twoim uśmiechu... 
- Szukałem Boga - odrzekł tamten. 
- I znalazłeś Go? - spytał zadziwiony przyjaciel. 
- Odkryłem, że to On mnie szukał.                                                                  /Pier D' Aubrigy/ 

 


