
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek  26.01  26.01  26.01  26.01  Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wspomnienie obowiązkowe)Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wspomnienie obowiązkowe)Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wspomnienie obowiązkowe)Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wspomnienie obowiązkowe) 
1530

 + Stefana Gorzałę (r. śm.) z int. żony z dziećmi 

1600
 + Ryszarda Kruka (1 r. śm.) z int. siostry z rodziną 

Wtorek 27.01  27.01  27.01  27.01  Bł. Jerzego MatulewiczBł. Jerzego MatulewiczBł. Jerzego MatulewiczBł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wspomnienie obowiąa, biskupa (wspomnienie obowiąa, biskupa (wspomnienie obowiąa, biskupa (wspomnienie obowiązzzzkowe)kowe)kowe)kowe)    
700

 + Jadwigę Widurską z int. rodziny Majchrzaków z Ostrowa Wielkopolskiego 

1600
 + Anielę, Józefa Nosków z int. rodziny 

Środa 28.0128.0128.0128.01    Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła (wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła (wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła (wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła (wspomnienie 
obowiąobowiąobowiąobowiązzzzkowekowekowekowe ) 

700 za parafian 

1600
 + Annę Jędrocha (r. śm.), Jana Jędrochę z int. Jędrochów 

Czwartek 29.01 29.01 29.01 29.01 Bł. Bolesławy Marii Lament, św. Anieli Merici (wsp. dBł. Bolesławy Marii Lament, św. Anieli Merici (wsp. dBł. Bolesławy Marii Lament, św. Anieli Merici (wsp. dBł. Bolesławy Marii Lament, św. Anieli Merici (wsp. doooowolne)wolne)wolne)wolne)    
700

 1) ad intentionem dantis 

1600
 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu dla Ry-

szarda i Ewy Zychowiczów z racji 25 r. ślubu z int. dzieci 

Piątek  30.0130.0130.0130.01 Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni 
700

 + Irene Malicką (r. śm.) z int. rodziny 

1600 
+ Adama Młynarczyka, Mariannę, Józefa, Stanisława Słowików, Stefanię Zychowicz 

z int. Młynarczyków 

Sobota  31.01 31.01 31.01 31.01 Św. Jana Bosco, prezbitera (wspomnienie obowiązkowe)Św. Jana Bosco, prezbitera (wspomnienie obowiązkowe)Św. Jana Bosco, prezbitera (wspomnienie obowiązkowe)Św. Jana Bosco, prezbitera (wspomnienie obowiązkowe) 
1530 

 + Jadwigę Widurską od uczestników pogrzebu 

1600
 + Mariannę, Stanisława Skrzypków z int. rodziny 

NIEDZIELA  01.02  01.02  01.02  01.02  IV IV IV IV Niedziela ZwykłaNiedziela ZwykłaNiedziela ZwykłaNiedziela Zwykła    
800

  + Mieczysława Stachurę (r. śm.), zm.z rodziny Stachurów, Katarzynę Materek z int. 

córki 

1000
 + Władysława Frankowicza (r. śm.), Mariannę Frankowicz, Marię Łysak, Stefana, Je-

rzego Łysaków z int. Łysaków 

1200
 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 

1530
 + Leona Barana (5 r. śm.) z int. Córki 
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ŚWIĘTO NAWRÓCENIA  
ŚWIĘTEGO PAWŁA 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jon 3,1-5.10    /     1Kor 7,29-31     Ewangelia: Mk 1,14-20 
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną,  
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i na-
prawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemni-
kami w łodzi i poszli za Nim. 
 

Komentarz… 
 

Czy dziś nie powtarza się historia tego fragmentu Ewangelii? Jezus stale przechodzi 
koło nas z niewidzialnym królestwem. Przychodzi nieraz w chwili bardzo zwykłej, nie 
wtedy, kiedy się modlimy i myślimy o Nim. Kiedy Jezus przechodził koło rybaków gali-
lejskich? Nie wtedy, kiedy się modlili, śpiewali psalmy, ale wtedy, kiedy mieli ręce za-
jęte i brudne codzienną pracą, płukali sieci z mułu, zarzucali je do wody. Czy nie 
zdumiewa nas, że ta harówka, codzienna praca nie ogłupiła ich do reszty? Potrafili 
przecież, nie na modlitwie, ale przy ciężkiej pracy, dostrzec, dosłyszeć i posłuchać 
Pana Jezusa.                                                                              /ks. Jan Twardowski/ 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Henryka Ma-

lickiego z Brzezin który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem 
× 27 stycznia – Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego 
× 28 stycznia – Dzień Piszczałek i Fujarek 



A w parafii… 
▪ 20 stycznia o godzinie 10 w naszym kościele odbyła się ze skutkiem pozytywnym komisja 
odbioru konserwatorskiego. Odbiorcą prac renowatorskich w prezbiterium i przy ołtarzu 
głównym był pan Zbigniew Wojtasik - st. insp. WUOZ w Kielcach 
▪ W ostatnim czasie została poprawiona i odnowiona wieczna lampka wisząca w prezbite-
rium. Prace wykonał bezpłatnie pan Dariusz Krajewski. Dziękujemy bardzo! 

Rok św. Pawła 
Z okazji dwutysiąclecia 
narodzenia Apostoła Narodów 
– św. Pawła. Rok Jubileuszowy 
trwa od 29 czerwca 2008 do 29 
czerwca 2009 r. Ogłoszony zo-
stał przez papieża Benedykta 
XVI 28 czerwca 2007 r. 
Jubileusz rozpoczął się 
otwarciem Bramy św. Pawła w bazylice większej 
św. Pawła za Murami w Rzymie, a zakończy go za-
mknięcie tych samych Świętych Drzwi. W czasie 
Roku św. Pawła możliwe jest uzyskanie odpustu 
zupełnego za siebie lub za zmarłego na zasadach 
ogólnych (tj. po spowiedzi, Komunii i modlitwie w in-
tencjach Ojca Świętego). Odpust można uzyskać: 
• każdego dnia w okresie jubileuszowym w bazylice 
św. Pawła w Rzymie odwiedzając grób Apostoła 
• w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia Jubileuszu 
(tj. 29 czerwca 2008 r. oraz 29 czerwca 2009 r.)  
w każdym kościele na całym świecie podczas mszy 
świętej 
• 29 dnia każdego miesiąca (w lutym 28); 25 stycz-
nia 2009 r. (Święto Nawrócenia Świętego Pawła). 
• W naszej diecezji odpust zupełny można uzyskać 
w kościołach: św. Pawła w Kielcach; św. Piotra i 
Pawła w Kijach, Sancygniowie, Sędziszowie i Stop-
nicy. 
• Odpust zupełny mogą również uzyskać chorzy  
i wszyscy ci, którzy z powodu uzasadnionej i po-
ważnej przyczyny nie mogą wypełnić wymienionych 
warunków. Osoby te winny postanowić, że włączą 
się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw 
ku czci Św. Pawła, odsuwając od siebie przywiąza-
nie do grzechu oraz ofiarowując Bogu swe modlitwy 
i cierpienia w intencji jedności chrześcijan. 

Bliżej Eucharystii… 
Pieśń na wejście – śpiew towarzyszą-
cy procesji wejścia. Powinien być on 
dostosowany do obchodu liturgicznego 
(święto, uroczystość) lub do aktualnie 
przeżywanego okresu liturgicznego. 
Zaleca się, by miał on charakter re-
sponsoryjny. 
Antyfona na wejście – werset odczy-
tywany we Mszy św. recytowanej za-
miast śpiewu na wejście. Można go 
odczytać przed znakiem krzyża lub po 
pozdrowieniu wiernych.  
Oddanie czci ołtarzowi – dokonuje się 
przez pokłon ołtarzowi i ucałowanie oł-
tarza. Po dojściu do ołtarza kapłan  
z asystą poprzez pokłon oddaje cześć 
ołtarzowi, jako miejscu, na którym do-
kona się ofiara Chrystusa. Następnie 
koncelebransi i diakoni (jeśli są) oraz 
główny celebrans na znak szacunku  
i miłości do Chrystusa całują ołtarz. 
Znak krzyża – czyniony na początku 
celebrowania Eucharystii ma szcze-
gólną wymowę, gdyż wskazuje na ofia-
rę Jezusa na krzyżu. Uświadamia on 
również, że wierni zgromadzili się  
w imię Boga, by sprawować najświęt-
szą tajemnicę wiary 

25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła 
25 stycznia Kościół wspomina przełomowe wydarzenie w życiu św. Pawła. To, co wydarzyło 
się pod Damaszkiem, zmieniło całe jego życie i sprawiło, że Paweł z prześladowcy chrześci-
jan stał się wielkim apostołem Chrystusa. Zawsze, gdy czuł się zmęczony lub rozczarowany 
swoją misją, wracał do wydarzenia spod Damaszku, przypominając sobie, że przecież Jezus 
żyje i on, Paweł, spotkał Go osobiście. Tajemnicze nawrócenie Pawła przypomina nam, że 
Chrystus szuka nas i pragnie, abyśmy zrezygnowali z własnych zabezpieczeń i pozwolili się 
całkowicie poprowadzić Bogu. Każdy z nas powinien odszukać w swoim życiu podobnej 
chwili nawrócenia, kiedy Bóg był dla nas tak wyraźny i oczywisty, że poszliśmy za Nim. 

Zamyśl się… 
„Łatwo jest na-
wracać innych, 
lecz bardzo 
trudno nawrócić 
samego siebie” 

 /Oscar Wilde/ 

Boży człowiek…  -  św. Jan Bosko (31 stycznia) 
Święty Jan Bosko  (oryginalnie: Giovanni Melchior 
Bosco) przyszedł na świat 16 sierpnia 1815 r. w Becchi 
- w północnych Włoszech. Gdy miał zaledwie 2 lata 
zmarł jego Ojciec Franciszek. Jego matka musiała 
zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził 
w ubóstwie. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym 
widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. 
Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak 
wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze  
i cyrkowcy, w wolnych godzinach szedł do miejsc, 

gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. Po 
ukończeniu szkół Jan został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Turynie. 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie.  
8 grudnia 1841 roku, napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-
sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął 
gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla nich pracy 
u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś zajmował młodzież rozrywką, dawał 
okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świę-
tych. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach 
nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które 
rychło się rozpowszechniły. Jan Bosko zmarł w roku 1888. Jest patronem 
młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.  
Modlitwa: Miłosierny Boże, powołałeś Jana Bosko, by był ojcem i nauczy-
cielem młodzieży. Pozwól i nam widzieć więcej, abyśmy mogli pomagać 
innym rozwijać się w poczuciu własnej wartości. Amen. 

Uśmiech… 
Na lekcji religii 
ksiądz pyta dzie-
ci: - Które z was 
chce iść do nie-
ba? Wszystkie 
dzieci poza Ja-
siem podnoszą 
ręce do góry, 
więc ksiądz py-
ta: - A ty, Jasiu, 
nie chcesz iść 
do nieba? - Nie 
mogę, obieca-
łem mamie że 
zaraz po lek-
cjach wrócę do 
domu... 

Święty Paweł urodził się ok. 5- 10 
roku w Tarsie w Cylicji (obecnie 
Turcja). Był Żydem, ale od urodze-
nia posiadał też obywatelstwo rzym-
skie - z tego względu oprócz hebraj-
skiego imienia Saul (inaczej Szaweł) 
otrzymał łacińskie imię Paulus (Pa-
weł). Z zawodu był tkaczem specja-
lizował się w wyrabianiu namiotów, 
po przybyciu do Jerozolimy studio-
wał Torę w słynnej szkole Gamalie-
la, jako urodzony w środowisku dia-
spory znał także kulturę helleni-
styczną. Był człowiekiem wykształ-
conym i religijnym Żydem sympaty-
zującym z sektą faryzeuszy. Po na-
wróceniu Paweł 
odbył trzy wielkie 
podróże misyjne. 
Jest autorem li-
stów pasterskich 
i więziennych. 
Ok. 69 r. po-
niósł śmierć mę-
czeńską.  

Coś dla ducha… 
„Przebaczenie” 

Pewien dobry, aczkolwiek słaby chrześcijanin spowia-
dał się, jak zwykle, u swojego proboszcza. Jego spo-
wiedzi przypominały zepsutą płytę: zawsze te same 
uchybienia, a przede wszystkim ten sam poważny 
grzech. - Koniec tego! - powiedział mu pewnego dnia 
zdecydowanym tonem proboszcz. - Nie możesz żarto-
wać sobie z Boga. Naprawdę ostatni już raz rozgrze-
szam cię z tego przewinienia. Pamiętaj o tym! Ale po 
piętnastu dniach człowiek znów przyszedł do spowiedzi 
wyznając ten sam grzech. Spowiednik naprawdę stracił 
cierpliwość:- Uprzedzałem cię, że nie dam ci rozgrze-
szenia. Tylko w ten sposób się nauczysz... Poniżony  
i zawstydzony mężczyzna podniósł się z klęczek. Do-
kładnie nad konfesjonałem, zawieszony był na ścianie 
wielki, gipsowy krzyż. Człowiek wzniósł nań swe spoj-
rzenie. I właśnie w tym momencie gipsowy Chrystus  
z krzyża ożywił się, podniósł swoje ramię i uczynił znak 
przebaczenia: "Rozgrzeszam cię z twojej winy..." 
Każdy z nas związany jest z Bogiem, pewną nitką. 
Kiedy popełniamy grzech, ta nić się przerywa. Ale kie-
dy ubolewamy nad naszą winą - Bóg zawiązuje na nit-
ce supełek i w ten sposób staję się ona krótsza. Prze-
baczenie zbliża nas do Boga.                /Bruno Ferrero/ 
 

 


