OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 16.02 Dzień powszedni
700
1600 + Janinę Folusz(r. śm.), Stanisława Folusza z int. Gruszczyńskiej
Wtorek 17.02 Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów (wsp. do
dowolne)
700
1600 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszym
życiu dla Patryka Dziewięckiego z int. rodziców i rodzeństwa
Środa 18.02 Dzień powszedni
700
1600 + Mirosława Cerazego z int. żony z dziećmi
Czwartek 19.02 Dzień powszedni
700
Piątek 20.02 Dzień powszedni
700
1600 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej na roczek dla Pauli z int. dziadków
Sobota 21.02 Świętego Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne)
700 + Stefana Kutę, Stanisławę Borkowską z int. rodziny
1600 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej dziękczynna w 5 r. ślubu Moniki i Mariusza Malickich i zdrowie dla ich dzieci z int. Rodziców
NIEDZIELA 22.02 VII Niedziela Zwykła
800 + Piotra, Leonę Kurtków, Józefa Plewę int. rodziny Kurtków
1000 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Angeliki Nosek z int. rodziców
1200 + Jana Pobochę z int. Pobochowej
1530 1) + Genowefę (r. śm.) Ślusarczyk z int. męża z dziećmi
2) + Teresę Litwin z int. koleżanek z pracy i kupców z giełdy
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej diecezji pożegnaliśmy śp. ks. Jana Rydza z Pilczycy
który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek
× 17 lutego – Światowy Dzień Kota
× 19 lutego – Tłusty Czwartek
× 22 lutego – Dzień Ofiar Przestępstw
× 6 marca – Wyjazd do Krakowa Mogiły na czuwanie w I piątek miesiąca marca. Koszt
wyjazdu to 25 zł. Zapisy u p. Ireny Goli (041 311 71 81) do 20.02.2009.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
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Święcenia diakonatu

DAROWAŁEŚ NIEGODZIWOŚĆ
MEGO GRZECHU

Dzień 21 lutego 2009 to dzień,
w którym trzech alumnów V roku
WSD w Kielcach przyjmie pierwszy
stopień święceń jakim są świecenia
diakonatu. Od tej chwili będą oni
mogli udzielać chrztu, asystować
przy zawieraniu związków małżeńskich, przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Podczas Eucharystii diakon
asystuje kapłanowi, posługuje przy
kielichu i mszale, wygłasza Ewangelię, może głosić homilię, podaje intencje modlitwy powszechnej. Strojem liturgicznym diakona jest alba,
stuła nakładana z lewego ramienia
ku prawemu boku oraz dalmatyka.
Nowo wyświęconym diakonom życzymy błogosławieństwa Bożego,
odwagi w głoszeniu Bożego Słowa.
Niech umocnieni Duchem Świętym
służą Bogu i Kościołowi, którym my
przecież jesteśmy.

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Kpł 13,1-2.45-46 / 1Kor 10,31 – 11,1 Ewangelia: Mk 1,40-45
„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę,
bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla
nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus
nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”

Komentarz…
Mądry trędowaty. Nie zgłupiał w czasie ciężkiej choroby. Jak często w chorobie tępiejemy, myślimy tylko o sobie, skarżymy się na tych, którzy nam nie pomagają. Podobnie w naszej samotności, kiedy ciąży nam starość. Zapominamy o Bogu, a czasem
mamy do Niego dzikie pretensje. „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – modlił się
trędowaty. Nie stracił głowy. W cierpieniu z pokorą i ufnością modlił się do Jezusa.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Hiacynta i Franciszek Marto (20 lutego)

▪ 14 lutego do naszego kościoła wrócił Obraz Matki Bożej Częstochowskiej peregrynujący po
rodzinach w Nidzie. W niedzielę 15 lutego po mszy o godzinie 15.30 zostanie przekazany rodzinom z Kowali
▪ Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia renowacji ołtarzy bocznych planowanej na
okres powielkanocny. W ich zakres wchodzi przygotowanie potrzebnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie konserwacji
▪ Obraz „Ukrzyżowanie” z naszego prezbiterium jest obecnie w renowacji w Krakowie

Rodzeństwo przyszło na świat w wiosce koło Fatimy, w Portugalii. Franciszek 11 czerwca
1908 r., a Hiacynta – 11 marca 1910 r. Ich rodzina była bardzo biedna. Wraz z kuzynką Łucją
rodzeństwo Marto zajmowało się wypasaniem bydła. Czas ten przy pilnowaniu trzody dzieci
dzieliły na zabawę i na modlitwę. Tak było i 13 maja 1917 r. Po odmówieniu różańca zajęły
się budowaniem domku z kamieni. Zobaczyły wtedy kogoś, kto zmienił ich życie. Była to jaśniejąca nadzwyczajnym blaskiem kobieta, której nie
znali. Poleciła im by w każdy 13 dzień miesiąca
powracali w to samo miejsce. Stało się tak w czerwcu
i lipcu. Natomiast w sierpniu dzieci zostały
zaproszone do burmistrza, ponieważ podejrzewano,
że widzenia są tylko ich wymysłem. Ale 19 sierpnia
pastuszkowie znów mieli widzenie. We wrześniu
i październiku wizje powtórzyły się już bez zakłóceń.
Ostatniej towarzyszyło ok. 70 tys. osób. Wtedy to nieznajoma przedstawiła się jako Pani Różańca. Z trójki
dzieci tylko Łucja miała przed sobą długie życie.
Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., a Hiacynta 20
lutego 1920 r. Dzieci zostały beatyfikowane 13 maja
2000 r. przez Jana Pawła II.
Modlitwa. Boże dałeś bł. Franciszkowi i Hiacyncie już za życia oglądać matkę Twego Syna.
Niech przykład ich wiary pomoże nam dojść tam, gdzie będziemy ją oglądać na wieki. Amen.

Urodziny Księdza Biskupa Ordynariusza Bliżej Eucharystii…

10 lutego w Bazylice katedralnej odbyła się
uroczysta Msza św. w intencji ks. bpa Kazimierza Ryczana z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Wraz z księżmi biskupami pomocniczymi, kapłanami, siostrami zakonnymi, alumnami WSD i wiernymi świeckimi
dziękowano Bogu za 70 lat życia Biskupa
Ordynariusza. Mszę św. koncelebrowali także księża, którzy w tym roku obchodzą, tak
jak ksiądz Biskup, swoje 70 urodziny. My
także otoczmy drogiego solenizanta naszą
modlitwą.
Ks. bp Kazimierz urodził się 10 lutego 1939r.
w Żurawicy. Ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1963r. 17 lipca
1993r. papież Jan Paweł II mianował Go biskupem kieleckim. Przyjęcie sakry biskupiej
oraz ingres do kieleckiej katedry miały miejsce 11 września 1993r. Biskup Kazimierz
Ryczan jest siódmym ordynariuszem naszej
diecezji. Programem Jego biskupiego pasterzowania jest wspólnota diecezjalnego Kościoła jako domu. W dniu ingresu Biskup Kazimierz, kreśląc wizję swojej pasterskiej posługi w Diecezji Kieleckiej, mówił: „Posługiwanie moje w diecezji, które podejmuję w
Imię Chrystusa, pragnę skoncentrować na
wspólnocie. Wyraża to hasło: In vinculo
communionis – co oznacza więzy wspólnoty”.

Liturgia Słowa – jest pierwszą z głównych
części Mszy św. We wczesnym chrześcijaństwie była ona bardzo rozbudowana i przypominała Liturgię Słowa znaną ze współczesnej Wigilii Paschalnej, o czym świadczy fakt,
że niedzielne zgromadzenie wiernych trwało
często przez całą noc. Jak wskazuje sama
nazwa tejże części liturgii Mszy św., w jej
centrum stoi Słowo, które Bóg skierował do
swojego ludu.
Części składowe Liturgii Słowa to:
- pierwsze czytanie,
- psalm responsoryjny,
- drugie czytanie (wyłącznie w niedziele i uroczystości),
- werset przed Ewangelią,
- Ewangelia,
- homilia lub kazanie,
- wyznanie wiary (Credo),
- modlitwa wiernych (zwana również modlitwą
powszechną).
Poszczególne czytania
(pierwsze,
drugie i Ewangelia) mogą być
poprzedzone komentarzami. Zasadniczo
podczas
trwania
Liturgii
Słowa wierni (z
wyjątkiem wykonujących czytania) przyjmują postawę siedzącą, która jest postawą słuchającego
ucznia. Podczas Ewangelii przyjmowana jest
postawa stojąca, która jest wyrazem szacunku dla słów samego Jezusa Chrystusa. Postawa stojąca przyjmowana jest również w
czasie wyznania wiary (jest ona wtedy oznaką gotowości do świadczenia o wierze) oraz
w czasie modlitwy wiernych (począwszy od
starożytności chrześcijańskiej była to główna
postawa modlitewna).

Zamyśl się…

Znalezione…

"Przebaczenie jest dwukierunkową
drogą, bo ilekroć przebaczamy komuś, przebaczamy również samemu sobie." /Paulo Coelho/

Św. Teresa opisuje scenę przedstawiającą Jezusa na
szczycie schodów i małe dziecko, które próbuje wdrapać się na nie, lecz nie potrafi. Ciągle się zsuwa. To
dziecko wykonuje jednak dwie czynności równocześnie: próbuje wdrapać się na schody i z jeszcze większą determinacją wpatruje się w oblicze Jezusa. To jego wpatrywanie się jest głośnym czy niemym wołaniem: Potrzebuję Ciebie! Tak długo to dziecko będzie
wołało: „Potrzebuję Ciebie”, aż Jezus sam zejdzie do
niego i weźmie je w ramiona.
(z książki „Przymnóż nam wiary” ks. T. Dejczer)

Uśmiech…
Jeden przedszkolak mówi do drugiego: - U mnie w domu modlimy się
przed każdym posiłkiem. - U mnie
nie. - Nie? - dziwi sie pierwszy. –
Nie, mama dobrze gotuje.

Coś dla ducha…
„Zaproszenie”
Pewien właściciel zamku urządził wielkie przyjęcie, na które zaprosił wszystkich mieszkańców
wioski przylegającej do dworu. Olbrzymie piwnice tego wielkodusznego szlachcica nie były
jednak w stanie zaspokoić pragnienia nienasyconych tak wielkiego zastępu zaproszonych
gości. Zwrócił się więc z prośbą do wszystkich mieszkańców: „Na środku podwórza, na którym to będzie się odbywało przyjęcie, postawię ogromną beczkę. Niech każdy z was przyniesie swoje wino i wleje je do środka. Potem wszyscy będą mogli z niej czerpać i pić do syta”.
Jeden z wieśniaków przed przyjściem na dwór wypełnił swój dzban wodą, myśląc: „Jeśli
wszyscy przyniosą wino, nikt się nie zorientuje, że w beczce jest trochę wody, nikt się o tym
nie dowie!”. Przybywszy na uroczystość, wlał zawartość swojego dzbanka do beczki, po czym
zasiadł za stołem. Pierwsi goście, którzy poszli zaczerpnąć w niej trochę wina, natychmiast
się zorientowali, że w beczce była tylko woda. Okazało się, że wszyscy pomyśleli w ten sam
co on sposób, przynosząc jedynie wodę.
Zbyt wiele ludzi przyniosło na świat jedynie wodę i dlatego nie jesteśmy zadowolenie z tego
świata. I dlatego musi przez to cierpieć całe Stworzenie.
/Bruno Ferrero/

