
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    18.0418.0418.0418.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1700

 + Edwarda Gładyszewskiego, Mariana Piotrowskiego z int. rodziny  

Wtorek  19.0419.0419.0419.04 Św. Leon IX  Św. Leon IX  Św. Leon IX  Św. Leon IX (wsp. dowolne)(wsp. dowolne)(wsp. dowolne)(wsp. dowolne)    
700 Kazimierę Kowalską z int. koleżanek i kolegów z pracy siostry Agnieszki 

Środa  22220.040.040.040.04 Św. Agnieszka z Montepulciano (wsp. dowolne) Św. Agnieszka z Montepulciano (wsp. dowolne) Św. Agnieszka z Montepulciano (wsp. dowolne) Św. Agnieszka z Montepulciano (wsp. dowolne)    
700 Janinę, Mariana Pobochów z int. rodziny 

730 Zbigniewa Sinicę od koleżanek i kolegów z pracy i bloku 

Czwartek    21.0421.0421.0421.04 Wielki Czwartek Wielki Czwartek Wielki Czwartek Wielki Czwartek    
1700 1) + Anielę Kubicką Wincentego, Henryka, Czesława, Zygmunta, Zdzisława Kubic-

kich, Genowefę, Teresę, Wandę z int. Kubickich z Brzezin 

       2) + Anielę Malicką, Bolesława, Henryka, Danutę, Mariannę Malicką, zm. z rodziny 

Malickich z int. Malickich z Chęcin 

Piątek  22.0422.0422.0422.04 Wielki Piątek Męki Pańskiej Wielki Piątek Męki Pańskiej Wielki Piątek Męki Pańskiej Wielki Piątek Męki Pańskiej    
1600 

Droga Krzyżowa, Liturgia na cześć Męki Pańskiej 

Sobota 23.04 23.04 23.04 23.04 Wielka Sobota Wielka Sobota Wielka Sobota Wielka Sobota     
1800  1) Henryka Pędzika z int. Pędzikowej 

         2) + Sławomira Machulskiego z int. rodziny 

Niedziela  24.0424.0424.0424.04 Zmartwychwstanie Pańskie Zmartwychwstanie Pańskie Zmartwychwstanie Pańskie Zmartwychwstanie Pańskie---- Uroczystość Uroczystość Uroczystość Uroczystość    
600

 Rezurekcja int. za parafian 

1000 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Mag-

daleny Machulskiej z int. matki 

1200
 Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 

1600 1) Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców 

        2) Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu 

Marzeny i Marka Pabianów z int. dzieci i Matki 
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Niedziela Palmowa  
17 kwietnia 2011 r.  

Nr 21 (125) 

 

Hosanna memu Bogu! 

Słowo Boże na dziś… 
Procesja z palmami:   Mt 21,1-1   
Msza:      Czytania:       Iz 50,4-7   /   Flp 2,6-11      Ewangelia:   Mt 26,14 - 27,66 
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to 
znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” 

Komentarz… 
Może wielu z nas pobożnie wzdycha do takiej Wielkanocy, która składa się tylko  
z dwóch niedziel: Palmowej i Zmartwychwstania Pańskiego, bez męczącego środka 
pomiędzy nimi, bez Judasza, Ogrodu Oliwnego, krzyża, który przeszkadza. Cieszymy 
się Niedzielą Palmową, procesją z Alleluja, tymczasem ile lat trzeba nieraz wędrować 
na szarym i kiepskim osiołku swego życia, bez palm, dekoracji, nie po płaszczach  
i dywanach, ale po błocie, grudzie, cierniach. Ile nieraz trzeba przeżyć bólu, samot-
ności Jezusa pośród niepewnych przyjaciół, starości, umierania, by Wielkanoc była 
prawdziwą Wielkanocą z jej prawdami wiary i autentycznym zbliżeniem się do Jezu-
sa.                                                                                             /ks. Jan Twardowski/ 
 

 

 
 

 

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

Ekstra… 
× 18.04 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
× 19.04 – Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Akademickiej, w dniu 19 kwietnia 2011 
r. (Wielki Wtorek) o godz. 20.00, zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Kielce i oko-
lic, do udziału w Kieleckiej Drodze Krzyżowej. Drogę Krzyżową z parafii p.w. Św. Wojcie-
cha do Bazyliki Katedralnej poprowadzą Księża Biskupi. Prosimy o zabranie świec-
lampionów. 
× 20.04 – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
× 22.04 -  Dzień Ziemi 
× 23.04 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 



A w parafii… 
▪ W najbliższy czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. W naszym kościele porzą-
dek nabożeństw w tym czasie wygląda następująco:  
Wielki Czwartek: godz. 17:00 – Msza Święta z przeniesieniem Pana Jezusa do Ciemnicy; 
Wielki Piątek: godz. 15.40 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (prowadzona przez młodzież), 
godz. 16:00 – Droga Krzyżowa, a po niej liturgia wielkopiątkowa z przeniesieniem Pana Jezusa 
do grobu, godz. 20.00 – czuwanie przy grobie przygotowane przez scholę; Wielka  
Sobota: godz. 17.40 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (prowadzona przez młodzież), godz. 
18.00 - Msza Święta z poświęceniem wody i ognia  
▪ Zapraszamy do uczestniczenia w rezurekcji o godz. 6:00 w Niedzielę Wielkanocną. Zachę-
camy do włączenia się do procesji przez wzięcie sztandarów, feretronów i różańca. 

Z  życia wsi… 
Wieczornica w Kowali 

„Pamięć, pojednanie i polski patriotyzm” 
- pod takim hasłem odbył się 8 kwietnia 
b.r. w Szkole Podstawowej w Kowali ko-
lejny „Wieczór poezji i tradycji”. Tym ra-
zem poświęcony został rocznicy Kata-
strofy Smoleńskiej. Organizatorzy zapro-
sili przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz poetów. Gminę Morawica re-
prezentowały: Daniela Kowalska, Zofia 
Soboń, Bogumiła Skóra i Marianna Wę-
grzyn. Wieczór upłynął na recytacji wier-
szy poświęconych tragedii sprzed roku 
oraz na wspomnieniach o tragicznie 
zmarłych. Szczególnie dużo mówiono  
o pośle P. Gosiewskim, gdyż obecny był 
jego bliski współpracownik. Był to na 
pewno dobry sposób uczczenia tej bole-
snej rocznicy.                      /M. Węgrzyn/ 

Obraz Papieża 
Autorem portretu beatyfikacyjnego Jana 
Pawła II jest Grzegorz Gałązka, polski 
fotografik mieszkający w Rzymie. Wy-
gląd fotografii, jaka odsłonięta zostanie  
1 maja na fasadzie Bazyliki świętego 
Piotra jest na razie pilnie strzeżoną ta-
jemnicą. Udało się jedynie ustalić, że wi-
zerunek przedstawia papieża w wieku 69 
lat. Wiadomo też, że zdjęcie nie było do-
tąd nigdzie publikowane /za:www.ekai.pl/ 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
18. W trakcie jednej z wizytacji parafialnych biskupa 
Wojtyłę witał mały chłopiec, który mówił tak cicho, 
że Biskup poprosił go, by postarał się mówić nieco 
głośniej, bo nic nie słyszy. Wtedy chłopak krzyknął 
gromkim głosem: „Jak nie słyszysz, to się nachyl!”. 
Wojtyła posłuchał. A kiedy przyszedł czas na homi-
lię, powiedział: „Jeden z najmłodszych przedstawi-
cieli waszej wspólnoty parafialnej przypomniał mi, 
że mam się nachylić, aby usłyszeć to, co chcecie mi 
powiedzieć. Otóż ja moim posługiwaniem paster-
skim właśnie pochylam się nad Wami...”. 
19. Historię tę opowiedział ojcu Leonowi biskup sie-
dlecki Wacław Skomorucha. Latem 1965 roku zmarł 
biskup Czajka z Częstochowy. Metropolita krakow-
ski przyjechał na pogrzeb niemal w ostatniej chwili. 
Witając się ze zgromadzonym episkopatem, pomi-
nął jakoś biskupa z Siedlec. Rychło jednak się spo-
strzegł, zawrócił i rzekł: – Świnia jestem, nie przywi-
tałem Księdza Biskupa! 
20. Nominacji kardynalskiej wnet pogratulował Karo-
lowi Wojtyle ojciec Leon Knabit: „Przyklęknąłem na 
jedno kolano i pocałowałem go w rękę. Na to on zu-
pełnie nieoczekiwanie zrobił to samo. – Proszę 
Księdza Kardynała! – zawołałem zmieszany i zaże-
nowany. – A co, nie wolno mi? – odparł z figlarnym 
uśmiechem”. 
21. Kiedyś Karol Wojtyła przyjechał z wizytacją do 
jednej z podhalańskich parafii. W progu kościoła 
przywitała go jakaś góralka: „Eminencyjo, najprzy-
stojniejszy Księże Kardynale”. A on na to: „No, coś 
w tym jest”. 

Zakonnie… 
Bazylianie - są jedynym w Polsce męskim zakonem obrządku greckokatolickiego. Jego począt-
ki sięgają IV w. Nie mając ściśle określonego charyzmatu, bazylianie podejmują wszystkie po-
sługi, które w danym momencie historii stawia przed nimi Chrystus i Kościół. Centralnym ele-
mentem bazyliańskiej drogi do świętości jest życie we wspólnocie zakonnej. W niej odbywa się 
formacja, tutaj praktykowane jest życie modlitwy oraz wykonywana posługa apostolska. Pol-
skim świętym bazylianinem był abp Jozafat Kuncewicz, zaś błogosławionym bp Jozafat Kocy-
łowski. Pełna nazwa: Zakon św. Bazylego Wielkiego (OSBM).                                   /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Jerzy (24 kwietnia) 
 Jerzy pochodził z Lidd. 
Zachowały się o nim nikłe 
dane biograficzne, jednak 
są bardzo liczne i wcze-
sne dowody kultu Świę-
tego. Jego ojcem miał 
być Pers - Geroncjusz. 
Syn miał być uproszony 
przez rodziców w późnej 
ich starości długą modli-
twą. Jerzy jako ochotnik 
wstąpił do legionów 
rzymskich. Doszedł do 
rangi wyższego oficera. 
Podczas prześladowań 
za czasów Dioklecjana 
jako chrześcijanin odmó-
wił złożenia ofiary bó-
stwom rzymskim. Rozdał 

wcześniej całą swą majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według 
niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. 
Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego 
musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli 
za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Modlitwa: O Boże mój. Ty chcesz, abym 
był zbawiony; potrzeba jeszcze, abym i ja tego chciał szczerze i zastosował się do woli Twojej, 
a za łaską Twoją dojdę do celu mych życzeń. Zatem całe życie moje powierzam opiece rąk 
Twoich, błagając Cię, Boże, abyś pragnienie Nieba we mnie zawsze ożywiał i utwierdzał. 
Amen. 

Zamyśl się… 
„Święci, gdziekolwiek przejdą, 
pozostawiają coś z Boga, który 
daje odczuć swoją obecność.”    

/bł. Jan XXIII/ 

Uśmiech… 
Małgosia puka do drzwi sąsiadki i pyta: - Mogłabyś mi poży-
czyć soli? - Nie. - A cukru? - Nie. - A może chociaż mąki? - 
Nie. - A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć? - 
Tak. Mogę ci pożyczyć ‘Wesołych Świąt’! 

Coś dla ducha… 
„Coś wspólnego” 

Luksusowy statek wycieczkowy płynął wzdłuż dzikich i tajemniczych wybrzeży Afryki. Nagle sil-
nie uderzył w skały podwodne i zaczął nabierać wody. Był to dramatyczny moment. Kapitan 
poprosił duchownych różnych religii, by zorganizowali nabożeństwo, w którym mogliby uczest-
niczyć wszyscy pasażerowie. Rabin zaproponował recytację Shema. Imam zasugerował czyta-
nie Koranu. Ksiądz katolicki zachęcał wszystkich do uczestnictwa we Mszy świętej. Nie mogąc 
się porozumieć, wszyscy wpadli w coraz większy niepokój. Kapitan jeszcze raz przemówił do 
nich: <<Przecież musi istnieć coś wspólnego dla wszystkich religii!>>. Na to wstał jakiś człowie-
czek, wziął kapelusz i zaczął wędrować pośród obecnych, zbierając datki.  
Kapłan celebrował bardzo uroczyście Durga puja. Tego dnia małe kózki i żarłoczne świnki były 
składane na ołtarzu bóstw i wspaniały zapach pieczonego mięsa rozchodził się z domu poboż-
nego kapłana na całą wioskę. Ale w miarę upływu czasu ofiary składane z okazji święta stawały 
się coraz mniej obfite. Zmartwieni wierni spytali pobożnego kapłana: <<Dlaczego świętujesz 
Durga purja mniej uroczyście niż dawniej? Czy straciłeś wiarę?>>. <<Nie>> - odpowiedział ka-
płan. <<Straciłem wszystkie zęby>>.                                                                     /Bruno Ferrero/ 

 


