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Poniedziałek 25.03 Wielki Poniedziałek  
1600 + Marię Gola, Jana, Henryka Golów, Stefanię, Jana Wawrzeńczyków z int. Edwarda 
Goli z Kielc  
Wtorek 26.03 Wielki Wtorek 
700 Msza Święta za parafian 
Środa  27.03 Wielka Środa  
700 Msza Święta za parafian 
Czwartek 28.03 Wielki Czwartek  
1700 1) + Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny 
        2) + Zofię, Mariannę i Mariana Szałasów z int. córki z rodziną 
Piątek  29.03 Wielki Piątek 
1600 Liturgia Wielkiego Piątku  
Sobota  30.03 Wielka Sobota 
1800 1) + Henryka Pędzika  
         2) Mariannę, Antoniego Piotrowskich, Edwarda, Józefa, Stefana Piotrowskich z int. 
Piotrowskiej   
Niedziela  31.03 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 
600  Msza Święta za parafian żywych i zmarłych   
1000 1) Do Zmartwychwstałego o bł. w życiu i w pracy w 40-tą r. urodzin Tomasza 
        2) Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o bł. na roczek Huberta, 25 r. ur. 
Jowity i 61 r. ur. babci Krystyny  
1200 1) + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną  
        2) Henryka Kubickiego (10-tą r. śm.) z int. zony z dziećmi 
1600 1) + Tadeusza Więcka z int. rodziny 
        2) + Władysława Dyragę z int. żony z dziećmi   
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Pójdę za Tobą Panie… 

Komentarz… 
„W całej swej Ewangelii św. 
Łukasz ukazuje Jezusa, który 
zmierza do Jerozolimy, aby tam 
umrzeć na krzyżu i trzeciego 
dnia zmartwychwstać. Jezus 
nie jest zdziwiony tym, że Go 
odrzucają, chociaż boleje nad 
konsekwencjami, które spadną 
na tych, którzy się tego dopu-
ścili. Konsekwentnie podąża ku 
Jerozolimie, aby tam dopełnić 
aktu największej miłości, by mi-
łosierdzie Boga rozlało się na 
cały świat. Dopiero w świetle 
męki przypowieść o miłosier-
nym Ojcu nabiera niesłychanej 
mocy. Bóg nie jest bierny w ob-
liczu cierpienia człowieka, ale 
posyła swego Syna, aby ten 
przyciągnął do Jego miłosier-
nego Serca wszystkich marno-
trawnych synów.”  

/ks. Maciej Warowny/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 50,4-7   /    Flp 2,6-11     Ewangelia:    Łk 22,14-23.56 
„Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Beta-
nii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest 
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie do-
siadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, 
tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.  
A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Odpowie-
dzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy 
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cu-
da, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Po-
kój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą.” 
 
 
 
 

 

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

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



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień. Tego dnia święcone 
są palmy wielkanocne przypominające triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego. Eucharystia w Wielki Czwar-
tek będzie odprawiona o godz. 17.00. Jest to dzień, kiedy świętujemy ustanowienie Sakra-
mentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po mszy odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu na Ołtarz Wystawienia (do Ciemnicy). Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 
16.00 Drogą Krzyżową (o godz. 15.40 odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosier-
dzia). Po ucałowaniu Krzyża i Komunii Św. Pan Jezus zostanie przeniesiony do grobu. Msza 
św. w Wielką Sobotę rozpocznie się poświęceniem ognia i wody o godz. 18.00. 
▪ Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w mszy świętej rezurekcyjnej – przypominamy  
o zaangażowaniu się w procesję: zabranie feretronów, chorągwi, sztandarów, różańca. 
▪ 26 marca, we wtorek, w godz. 19.00-21.00, odbędzie się Świętokrzyskie Misterium Męki 
Pańskiej 2013. Trasa Drogi Krzyżowej rozpocznie się w kościele św. Wojciecha. Mieszkańcy 
Kielc i regionu świętokrzyskiego przejdą przez centrum Kielc aż do placu błogosławionego 
Jana Pawła II. 
Tu es Petrus…  
3. Św. Kletus (Anakletus) 
(76/80-90/88): Prawdopodobnie 
był grekiem, tradycja przypisuje 
jemu wzniesienie nagrobka św. 
Piotra. Kletus zginął śmiercią 
męczeńską w dwunastym roku 
panowania cesarza Domicjana. 
Wspomnienie liturgiczne 26 
kwietnia.              /za: apostol.pl/ 

24 marca – Dzień Modlitwy i Postu  
za Misjonarzy Męczenników 

Obchodzony jest on w rocznicę śmierci abpa Oscara Ro-
mero, zamordowanego 24 marca 1980 r. w Salwadorze 
podczas sprawowania Eucharystii. W tym dniu wspomi-
namy wszystkich zamordowanych misjonarzy i tych, którzy 
co roku giną z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. 
Zgodnie z posiadanymi przez Fides informacjami, w roku 
2012, zostało zamordowanych 12 misjonarzy: 10 kapła-
nów, 1 siostra zakonna i 1 osoba świecka. 

W poszukiwaniu…  
Niedziela Palmowa upamiętnia szczególny czas, uwielbienie Jezusa przez ludzi, wjazd do 
miasta Chrystusa połączony z oddaniem mu królewskiego hołdu. Był to również początek 
wydarzeń, które zmieniły sytuację każdego z nas. Początek drogi krzyżowej, cierpienia, Gol-
goty. Kościół rok w rok, co 365 dni przypomina te wydarzenia, byśmy mogli zawsze o nich 
pamiętać. I dzisiaj w ten okres swoistej odnowy wiary każdego katolika, gdy wspominamy 
czyny Jezusa wykonane z miłości do ludzi, pięknie pasują słowa papieża Franciszka: „Módl-
my się zawsze za siebie, jeden za drugiego, za cały świat się módlmy, aby zaistniało praw-
dziwe braterstwo.”  I można dodać rozpocznijmy tą wspólną wędrówkę biskupa Rzymu i ludu 
ku Zbawieniu w Jezusie Chrystusie.                                                                                    /KK/ 
Zakonnie… 
Redemptoryści – ich charyzmatem jest głoszenie Ewangelii zwłaszcza duchowo opuszczo-
nym i ubogim poprzez misje i rekolekcje. Ich założyciel, św. Alfons Maria Liguori, doktor Ko-
ścioła, stworzył w XVIII w. oryginalny nurt duchowości chrześcijańskiej, podkreślający m.in. 
prawdę o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi. Zakon powstał w 1732 r. W naszym kra-
ju redemptoryści prowadzą 16 parafii i opiekują się 4 sanktuariami. Mają również Wydawnic-
two „Homo Dei”. Nowym doświadczeniem apostolskim jest rozgłośnia redemptorystów Radio 
Maryja, która służy Nowej Ewangelizacji. Założone w 1991 r. i prowadzone przez o. Tadeu-
sza Rydzyka, Radio Maryja ma zasięg ogólnopolski, docierając także do Europy po Ural i do 
Ameryki Północnej, szacuje się, że słucha jej ok. 5 mln osób. Od 1993 r. działa przy Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Tuchowie Zespół Misyjny „Wschód” – skupiający świeckich 
i redemptorystów, którego celem jest niesienie pomocy duszpasterskiej parafiom katolickim 
na terenie byłego ZSRR poprzez organizowanie rekolekcji. Pełna nazwa: Zgromadzenie Naj-
świętszego Odkupiciela (CSSR lub CSsR).                                                             /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Dyzmas (25 marca) 
Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden 
z dwóch łotrów, powieszonych na krzyżu obok 
Jezusa. Informację o nim przekazuje św. Łukasz 
w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowa-
nych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas 
skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za 
swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. 
Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał 
na niego, kiedy już przyjdzie do swego króle-
stwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi - bo tak 
go od tego czasu nazywamy - że jeszcze dziś 
będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt 
kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał 
Chrystus. O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców 
Kościoła i świętych. Jego imię - Dyzmas - po-
chodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni 
czci go nawet jako męczennika. W Bolonii,  
w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana, 
oddawano cześć częściom krzyża, na którym 
Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, uda-
jący się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali 
miejscowość "Latrum" w pobliżu Emaus, która 
im przypominała postać Dobrego Łotra. Dobry 
Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; poka-
zuje, że nawet w ostatniej chwili życia można 
jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest pa-
tronem Gallipoli (Apulii), skruszonych złodzie-
jów, więźniów, umierających, skazanych na 
śmierć i dobrej śmierci oraz kapelanów więzien-
nych. Modlitwa: Święty Dyzmasie naucz mnie 
jak z wiarą można zmieniać swoje życie na lep-
sze. Amen 

Zamyśl się… 
„Nie wszystko można wytłumaczyć. Nie 
wszystko też można zrozumieć. Niech bę-
dzie błogosławiony ten kącik dżungli  
w każdym z nas.    /Erich Maria Remarque/ 

Uśmiech… 
Był sobie profesor, który nie miał dłoni i posługi-
wał się protezą. Pierwszy wykład tradycyjnie za-
czynał kuracja wstrząsową. - Przywitajcie się, ja 
nie mam czasu.  I rzucał w tłum rękę z plastiku. 

Coś dla ducha… 
„O palmie i kamieniu” 

Na brzegu oazy rosła młoda palma. Pewnego dnia przechodził tamtędy człowiek, który miał 
manię niszczenia. Zobaczywszy małe drzewko, wziął ciężki kamień i położył go w koronie 
palmy. Potem poszedł dalej. Palma próbowała wszelkimi sposobami zrzucić ten ciężar, ale 
bez skutku. Za mocno siedział w jej koronie. Palma jednak nie myślała się poddać: wbiła 
mocno korzenie, szła w ziemię coraz głębiej, aby zdobyć oparcie. Tak dotarła do żyły wodnej, 
skąd czerpała siłę i wzrost. Teraz dopiero poczuła, że rośnie. Wkrótce stała się najpiękniejszą 
palmą w okolicy. Po latach znów przechodził tamtędy ten sam człowiek i chciał zobaczyć 
dzieło swego zniszczenia. Spodziewał się znaleźć jakieś małe, karłowate drzewko. Wówczas 
nachyliła się do niego najpiękniejsza palma, pokazała kamień i powiedziała: - Dziękuję ci, 
człowieku. Twój ciężar uczynił mnie mocną.                                       /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


