
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)    
1730 + Jana Wawrzeńczyka z int. żony z dziećmi  
1800 + Franciszka Kołka (r. śm) z int. Kołkowej z dziećmi  
Wtorek    22.06 Dzień Powszedni22.06 Dzień Powszedni22.06 Dzień Powszedni22.06 Dzień Powszedni    
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Katarzyny 
Brzoza z int. rodziny 
1800  + Władysława, Mariannę Frankowiczów, Jana Mariannę Stefana Domagałów, dziad-
ków Dziewięckich dziadków Frankowiczów i Helenę Genowefę Stanisława Śmietanów  
Środa 23.06 Dz23.06 Dz23.06 Dz23.06 Dzień Powszedniień Powszedniień Powszedniień Powszedni    
700 + Stanisława Lużyńskiego ( 7 r. śm.), Genowefę Bolesława, Czesława Lużyńskich 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w życiu dla Eugeniusza Purgała  
w 65-tą r. ur. z int. żony i dzieci z rodzinami    
Czwartek    24.06 Narodzen24.06 Narodzen24.06 Narodzen24.06 Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)ie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)ie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)ie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)    
700 + Jana Sochę, + Piotra Sochę z int. Sochowej 
730 + Pawła Brzozę (r. śm.) zm. z rodziny Foluszów, rodz. Brzozów z int. Brzozowej 
1800 O wstawiennictwo Św. Jana Chrzciciela do SPJ o błogosławieństwo i potrzebne łaski 
w życiu kapłańskim dla ks. Proboszcza    
Piątek    25.06 Dzień Powszedni25.06 Dzień Powszedni25.06 Dzień Powszedni25.06 Dzień Powszedni    
700 Franciszka Daleszaka (r. śm), Genowefę Daleszak, Wawrzyńca Wójcika  
1800 + Władysława Bedlę, Józefa Mariannę Domagałów z int. Bedlowej  
Sobota 26.06 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, pre26.06 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, pre26.06 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, pre26.06 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera (wsp .dowolne)zbitera (wsp .dowolne)zbitera (wsp .dowolne)zbitera (wsp .dowolne)    
700 + Jana Mariannę, Stefana Domagałów z int. rodziny 
1430 + Mariana Bentkowskiego, + Władysława Domagałę z int. rodziny 
1600 ślub Brzoza i Krzyszkowska 
1700 ślub Znój i Jakubczyk 
1800 ślub Rozpara i Piwowarski 
Niedziela 27.06 XIII N27.06 XIII N27.06 XIII N27.06 XIII Niedziela Zwykła iedziela Zwykła iedziela Zwykła iedziela Zwykła     
800 + Władysława Nowaka, + Władysława Kopacza  
1000 1) Do SPJ w 15-tą r. ślubu Sławomira i Iwony dziękczynna z prośbą o dalsze bł.  
w życiu dla ich dzieci z int. rodziców 
     2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośba o dalsze bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Ka-
mila Wojcieszyńskiego z int. rodziców i dziadków 
1200 + Mieczysława Kowalskiego (r. śm.), Tadeusza Jadwigę, Kowalskich, Jana Mariannę 
Augustyna Cielątków z int. Kowalskiej  
1600 + Władysława Wincentynę Ślusarczyków z int. syna Józefa z żoną 
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Serce Jezusa – Skarbnica łask 

Komentarz… 
 

„A wy za kogo Mnie uważa-
cie” – zapytał Jezus. Spytamy 
podobnie – kim jest dla nas 
Pan Jezus? Kiedy usłyszał to 
pytanie święty Jan Vianney 
płakał i cieszył się. Płakał bo 
pytanie budziło w nim niepo-
kój. Martwił się, że jest nie-
godny. Cieszył się, że cho-
ciaż jest niegodny, chociaż 
nie ma często dla Jezusa 
czasu, bo mu ciągle zawraca-
ją głowę, chociaż zasypia 
przy Różańcu to Jezus jest 
ogromną łaską dla niego.  
Ośrodkiem i osią całego ży-
cia, powodem do nie kończą-
cej się wdzięczności. Kiedy 
widzimy w Jezusie tylko ta-
kiego Mesjasza, który nam 
odpowiada, Jezusa tryumfal-
nego, bez ran, kiedy pra-
gniemy, żeby pokonał na-
szych przeciwników i spełnia 
nasze krótkowzroczne życze-
nia, wtedy Pan Jezus zabra-
nia nam mówić, napomina, 
zamyka nam usta.  

/ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Za 12,10-11    /    Ga 3,26-29      Ewangelia:     Łk 9,18-24 
„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapyta-
niem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za 
kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał 
i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycier-
pieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, 
a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je za-
chowa.” 
 
 

Ekstra… 
× 21 czerwca – Święto Muzyki 
× 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 
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A w parafii… 
▪ Nadal trwa remont w naszym kościele. Oprócz nawy kościoła, zabiegom malarskim podda-
wane są także ganki i chór. 
▪ 19 czerwca zakończył się rok kapłański. 
▪ 24 czerwca obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia swoje 
imieniny świętuje nasz ksiądz proboszcz. Z tej okazji życzymy mu wielu łask Bożych i opieki 
świętego Patrona. 
▪ Dzisiaj wybory prezydenckie, przypominamy o zabraniu ze sobą do lokalu wyborczego do-
kumentu tożsamości. 

Wiślica 
W ostatnią sobotę 12 czerwca 
br. w Wiślicy odbyło się VIII 
spotkanie młodzieży diecezji 
kieleckiej pod hasłem: „Nadzie-
ja jest w Was” nie zabrakło tam 
również młodzieży z naszej pa-
rafii którą reprezentowało 14 
osób na czele z ks. Wikariu-
szem Rafałem Nowińskim. 
Zjazd rozpoczął się od spotkań 
grup młodzieży w kościołach 
stacjonarnych gdzie była krótka 
katecheza i integracja młodzie-
ży a następnie przejście do Wi-
ślicy. Modlitwa pod Krzyżem na 
błoniach. Na placu miejskim 
wraz z bp. Marianem Florczy-
kiem odnowiliśmy przyrzecze-
nia chrzcielne i jak przystało na 
chrzest nie zabrakło wody (tej 
od samych Niebios). Uroczysta 
Msza Św. pod przewodnictwem 
naszych biskupów została od-
prawiona w Wiślickiej Bazylice. 
Homilie wygłosił J.E. bp. Kazi-
mierz Ryczan. Na placu miej-
skim odbyły się pozostałe czę-
ści spotkania. Całość zakończył 
koncert zespołu „New Life’m”  
i uroczyste błogosławieństwo 
bp Mariana Florczyka         /KK/ 

Bliżej Eucharystii… 
Szaty liturgiczne 

Ornat - jest szatą wzorowaną na rzymskim płaszczu bez 
rękawów. Z czasem zaczęto go przyozdabiać – niekiedy 
bardzo bogato, a jednocześnie zmniejszano boczne części, 
by nie krępowały swobody ruchów. Obecnie odzyskał ornat 
swój pierwotny kształt, ale ozdoby stały się skromniejsze. 
Częstym motywem jest krzyż stanowiący symbol ofiary 
Chrystusa. Ornatu używano pierwotnie podczas sprawo-
wania wszystkich czynności kapłańskich. Obecnie jest on 
szatą używaną przez biskupa i kapłana podczas sprawo-
wania Eucharystii oraz wiel-
kopiątkowej Liturgii męki 
Pańskiej 
Stuła - kształtem przypomi-
na szarfę lub wstęgę, prze-
ważnie rozszerzoną na koń-
cach. Kapłan (prezbiter) i 
biskup noszą ją zawieszoną 
na obu ramionach, zaś dia-
kon – spiętą przewieszoną 
przez lewe ramię. Stuła jest 
oznaką władzy kapłańskiej. 
Humerał - wywodzi się od 
starożytnej chusty, którą lu-
dzie z wyższych sfer spo-
łecznych okrywali szyję i ramiona. W IX w. stał się szatą li-
turgiczną symbolizującą hełm zbawienia (Ef 6,17; 1Tes 
5,8), co akcentowała modlitwa odmawiana przez kapłana 
przy nakładaniu humerału. Dziś jest rzadko używany. Za-
tracił również swą symbolikę i stosowany jest praktycznie 
wyłącznie ze względów estetycznych. 

Ciekawostki związane ze św. Janem Chrzcicielem 
+ Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym czczonym przez cały Kościół powszechny; 
+ Na ziemiach polskich kult św. Jana Chrzciciela zaszczepili ojcowie benedyktyni, którzy 
przybyli do Polski wraz ze św. Wojciechem w XI w.; 
+ Do postaci św. Jana Chrzciciela nawiązuje w swoich herbach około 20 polskich miast; 
+ W Polsce św. Janowi Chrzcicielowi poświęcone jest około 350 kościołów; 
+ W Ewangelii św. Janowi Chrzcicielowi poświęcono 133 wersety; 
+ Oprócz liturgicznego święta ku czci narodzenia św. Jana Chrzciciela, które obchodzone 
jest 24 czerwca, Kościół wspomina także dzień jego męczeńskiej śmierci - 29 sierpnia. 

Boży człowiek…  -  św. Józef Cafasso (23 czerwca) 
Józef Cafasso urodził się w Castelnuovo d'Asti  
w Piemoncie 15 stycznia 1811 r. Wychowany w duchu 
żywej wiary, po ukończeniu szkoły średniej w Chieri 
udał się do miejscowego niższego seminarium,  
a potem na studia teologiczne do Turynu. 22 września 
1833 r. został wyświęcony na kapłana, mając wówczas 
zaledwie 22 lata. Nie piastował żadnych urzędów, był 
zawsze kapłanem cichym, a jednak miał wpływ na cały 
kler piemoncki. Zdrowie miał wątłe, ale w jego 
czarnych oczach bił żar apostolski. Kapłani uczyli 
opuszczoną młodzież prawd wiary, chodzili do więzień 
dla nieletnich i dla dorosłych, nawiedzali szpitale,  
a także towarzyszyli skazanym na śmierć w ostatnich 
chwilach ich życia. Po śmierci założyciela Instytutu, 
Józef objął stanowisko rektora. W swojej pracy spotkał 
m.in. Jana Bosko. W gorących czasach  Józef Cafasso 
nie dał się ponieść wirowi politycznemu. Zachęcał 
kapłanów, aby pilnowali swojego posłannictwa, a nie 
angażowali się w ruch rewolucyjny. Po krótkiej 
chorobie Józef pożegnał ziemię 23 czerwca 1860 r.  
w wieku zaledwie 49 lat. Modlitwa: O Boski 
Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś w swym życiu na 
ziemi dał przykład cnót, daj nam za przyczyną 

świętego Józefa łaskę, abyśmy cnót tych serdecznie pragnęli i z gorliwością je wykonywali,  
a przez to do Nieba się dostali. Amen. 

Zamyśl się… 
"Nie ma takiej rzeczy, której nie można by osią-
gnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem. Złe 
obyczaje przemienia w dobre, niszczy złe zasa-
dy, a odradza dobre. Jest w stanie uczynić z 
człowieka anioła." /Mark Twain/ 

Uśmiech… 
Lekarz wchodzi na oddział anemików. -  
Cześć orły, sokoły! - Dlaaaczegoooo pan 
doktor taaak dooo nas móóówi? - A kto 
wczoraj latał pod sufitem, jak siostra prze-
łożona włączyła wentylator? 

Coś dla ducha… 
„Królewski błazen” 

Pewien Król miał swego nadwornego błazna, który umilał mu dni swoimi powiedzonkami  
i żartami. Któregoś dnia król powierzył błaznowi swe berło, mówiąc:- Zatrzymaj je do czasu, 
aż znajdziesz kogoś głupszego od siebie. Wtedy będziesz mógł mu je podarować. Kilka lat 
później król poważnie zachorował. Czując zbliżającą się śmierć, przywołał błazna, do którego 
w gruncie rzeczy był bardzo przywiązany i powiedział: 
- Wyruszam w długą podróż. 
- Kiedy wrócisz? Za miesiąc? 
- Nie - odparł król. - Nie powrócę już nigdy. 
- A jakie przygotowania poczyniłeś przed tą wyprawą? - zapytał błazen.  
- Żadnych - brzmiała smutna odpowiedź. 
- Wyjeżdżasz na zawsze - powiedział błazen - i wcale się do tego nie przygotowałeś? Proszę, 
weź to berło. Znalazłem wreszcie głupszego ode mnie! 
Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie przygotowują się do tej "wielkiej podróży", która czeka każ-
dego z nas. Dlatego ten moment wiąże się dla nich z wielką trwogą. "Czuwajcie więc, bo nie 
znacie dnia ani godziny", mówi Jezus (Mt 25, 13).  czy naprawdę przygotowujesz się do te-
go?                                                                                                                       /Bruno Ferrero/ 

 


