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Poniedziałek 26.03 Dzień Powszedni 
1530 Tadeusza Więcka (r. śm.) z int. rodziny 
1600 Zofię Szałas, Mariannę i Mariana Szałasów z int. córki z rodziną  
Wtorek  27.03 Dzień Powszedni 
1600 + Henryka Kołbusa, Annę Kołbus, Mariannę Kruk z int. Adama Kołbusa. 
Środa  28.03 Dzień Powszedni 
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 45-tą r. ślubu Józefy i Zdzi-
sława Stachurów z int. dzieci z rodzinami 
1600 +  Władysława Zegadło, Genowefę, Bolesława Puchałów z int. Zegadłów 
Czwartek 29.03 Dzień Powszedni 
700 + Antoninę, Romana, Jerzego Wieczorków, Janinę, Edwarda Frankowiczów z int. An-
drzeja Wieczorka z Rodziną   
1600  + Mariannę, Antoniego Piotrowskich z int. Piotrowskiej  
Piątek  30.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Władysława Domagałę, Mariana Bentkowskiego z int. rodziny 

 2) + Wacława, Katarzynę, Józefa, Jana Puchałów, Stanisława Janinę Tkaczów z int.      
 rodziny 

Sobota  31.03 Dzień Powszedni 
700 + Stanisława, Stanisławę Sołtysów, Annę Głodek z int. Głodków  
1600 + Anastazję i Stanisława Stachurów z int. córki z Ostrowa 
Niedziela  01.04 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  
800 + Edwarda Nowaka, zm. z rodziny Nowaków z int. siostry 
1000 + Józefa Plewę z int. żony 
1200 + Henryka Wierzbickiego z int. brata Edwarda 
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 45-tą r. ślubu Wandy i Eu-
geniusza Purgałów z int. dzieci z rodzinami  
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Życie ludzkie jest święte! 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   . Jr 31,31-34    /     Hbr 5,7-9      Ewangelia:     J 12,20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektó-
rzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i pro-
sili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.  
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: 
Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je,  
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by 
chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A je-
śli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam po-
wiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę 
godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem  
i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł 
przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, 
ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego 
świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 
Słowa błogosławionych… 
„Im bardziej w naszym życiu będzie widoczny Chrystus, tym wyraźniej ujawni się ta nieod-
parta siła przyciągania, którą On sam zapowiedział mówiąc o swojej śmierci na krzyżu: 
‘A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie’ (J 12, 32).” 

/bł. Jan Paweł II/ 
„Wspólne życie, wspólna praca, wspólna modlitwa to droga ku pobożności, to gwarancja 
nieskazitelności, to wspólna korzyść dla zbawienia dusz.”          /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Adamczyka z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 27.03 - Międzynarodowy Dzień Teatru  
× 29.03 - Dzień Metalowca  



A w parafii… 
▪ 1 kwietnia 2012 r. w naszym kościele odbędzie się V Konkurs Palm Wielkanocnych organi-
zowany przez Redakcję Pisma SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręcznego przy-
gotowywania palm. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po 
mszy świętej o godz. 10.00. 
▪ W zakrystii można zakupić baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas Diecezji Kie-
leckiej. Koszt 4-5 zł. 
▪ W dniach 18-20 marca w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je 
franciszkanin z Chęcin o. Edward Stasiukiewicz, który 7 lat pracował w Stanach Zjednoczo-
nych. 

Dzień Świętości Życia 
Jest to odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II 
do „budzenia sumień w rodzinach, w Kościele  
i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na 
sens i wartość ludzkiego życia w każdym mo-
mencie i w każdej kondycji”. Dzień Świętości 
Życia jest obchodzony w Kościele także jako 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jego 
ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Pol-
Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice 
„Evangelium vitae”. Obchody tego dnia są im-
pulsem do inicjowania i przypominania akcji na 
rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci niena-
rodzonych. W roku 2009 legalnie zabito w pol-
skich szpitalach 538 dzieci. 510 z nich z powo-
du podejrzenia o to, że są chore. Liczba legal-
nych aborcji od lat wzrasta. Coraz większy od-
setek stanowią aborcje eugeniczne – eliminacja 
dzieci chorych.  

Fakt uznania świętości życia ludzkiego pociąga za sobą konkretne następstwa - zobowiązuje 
do uznania nietykalności ludzkiego życia. Stąd właśnie wypływa Boże przykazanie "nie zabi-
jaj" - przykazanie tak zgodne z intuicją człowieka, że jest on w stanie je pojąć. Jest to tak 
oczywiste, że w tym punkcie tkwi jądro walki o życie dziecka nienarodzonego. Zwolennicy 
aborcji chcą za wszelką cenę pozbawić małe dziecko człowieczeństwa; jasne jest bowiem, 
że z chwilą uznania tego życia za ludzkie staje się ono nietykalne. Ta nietykalność odnosi się 
do każdego człowieka, świętość życia zrównuje wszystkich ludzi, jest w pewnym sensie mia-
rą sprawiedliwości - nikogo nie pomniejsza ani nie wywyższa, ale zawsze czyni godnym mia-
na "człowiek". Każde życie jest święte!            
Zakonnie… 
Jezuici – są zakonem, który wywarł olbrzymi wpływ na kształt Kościoła katolickiego i kulturę 
Europy w dobie baroku i oświecenia, a także prowadził szeroką i owocną działalność misyjną 
w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Jezuici do dziś słyną na całym świecie z posiadania 
szkół różnych szczebli na bardzo wysokim poziomie. Jezuici-kapłani składają dodatkowy 
czwarty ślub – posłuszeństwa papieżowi. Charyzmatem zakonu jest obrona i szerzenie wiary 
oraz doskonalenie dusz w życiu i nauce chrześcijańskiej przez publiczne głoszenie kazań, 
wykłady i wszelkiego rodzaju posługę słowa Bożego oraz przez ćwiczenia duchowne, nau-
czanie religii i niesienie pociechy duchowej. Zakon założył św. Ignacy Loyola w 1540 r.,  
w Polsce istnieje od 1564 r. Polscy święci jezuici to Stanisław Kostka, Andrzej Bobola i Mel-
hior Grodziecki. Pełna nazwa: Towarzystwo Jezusowe (SJ lub SI).                         /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Tomasz z Costacciaro (26 marca) 
Tomasz urodził się w połowie XIII w. na zam-
ku San Savino, dzielnicy miasta Costacciaro. 
W 1270 r. odwiedził klasztor kamedułów  
i zapragnął życia pustelniczego. Wstąpił do 
klasztoru Santa Maria di Sitria, ufundowane-
go w 1021 r. przez sławnego św. Romualda. 
Po kilku latach przełożony wysłał go niedale-
ko Monte Cucco, aby tam wiódł życie samot-
ne. Spędził tam 65 lat, żyjąc kontemplacją  
i surowo pokutując, praktycznie zapomniany 
przez okolicznych mieszkańców. Zmarł 25 
marca 1337 r. Tuż po jego śmierci uznawano 
go za świętego; pochowany został w kościele 
św. Franciszka. Niedaleko ufundowano ku 
jego czci kaplicę. Jednak jego prawdziwy kult 
rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego reli-
kwii w 1546 r. pod ołtarz kościoła, gdzie do 
dzisiaj są przechowywane i czczone. Kult, 
zatwierdzony przez Klemensa VIII, został po-
twierdzony 18 marca 1778 r. przez Piusa VI 
 i rozciągnięty na całą diecezję. W 1833 r. 
Grzegorz XVI jeszcze raz zatwierdził kult 
błogosławionego kameduły. Tomasz jest 
wzywany jako orędownik w chorobach brzu-
cha. Liturgia wspomina go w rocznicę śmier-
ci, natomiast mieszkańcy Sotacciaro -  

w pierwszą niedzielę września. Modlitwa: Boże w Trójcy Jedyny przez wstawiennictwo św. 
Tomasza z Costacciaro proszę Cię, abym zawsze mógł wierzyć w Boga, kochać Cię i miło-
wać. Proszę Cię również o odwagę, bym mógł zawsze podejść do człowieka odważnie i z mi-
łością. Amen 
Zamyśl się… 
„Być człowiekiem, to w istocie być 
odpowiedzialnym.”  
                /Antoine de Saint-Exupery/ 

Uśmiech… 
Rozmowa dwóch ośmiolatków: - Jak myślisz, jak nasi 
przodkowie mogli żyć bez komputerów? - Myślę, że 
nie mogli. Przecież już poumierali... 

Coś dla ducha… 
„Wytrwałość” 

Amerykański milioner podziwiał okazały trawnik ogrodnika z Oxfordu.  – Ma pan wspaniały 
trawnik. Szalenie bym chciał mieć taki sam u siebie w Chicago. Czy może mi pan dać jakąś 
wskazówkę? Stary ogrodnik spojrzał na niego z uśmiechem i powiedział: - Potrzebuje pan 
trochę tej dobrej naszej ziemi. – Nie ma problemu – rzekł bogacz. – Zaraz dam polecenie, 
aby zaokrętowano kilkaset ton.  – I naturalnie naszych dobrych nasion – dorzucił ogrodnik. – 
Oczywiście – powiedział milioner. – Każę kupić. – Następnie musi pan zadbać o to, aby zie-
mia została równomiernie rozprowadzona i dobrze nawodniona – objaśniał ogrodnik.  – Kiedy 
nasiona zostaną już posiane, ziemię wałuje się. Poza tym konieczne jest dobre przycinanie. 
Przycinać i wałować trzeba wiosną i latem. Należy usuwać chwast, ziemię wzruszać i wało-
wać, a potem znów przycinać trawę. I tak w kółko. – A jak długo trzeba robić to cięcie, wzru-
szanie, wałowanie? – spytał Amerykanin. – No cóż – powiedział z namysłem ogrodnik – jeżeli 
chce pan mieć naprawdę pierwszorzędny trawnik, to około dwustu lat wystarczy.  

/Norbert Lechleitner/ 
 


