
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 04.05  NMP Królowej Polski 04.05  NMP Królowej Polski 04.05  NMP Królowej Polski 04.05  NMP Królowej Polski –––– głównej patronki Polski (uroczystość) głównej patronki Polski (uroczystość) głównej patronki Polski (uroczystość) głównej patronki Polski (uroczystość)    
700 + Stanisława Salamona ( r. śm.) , Mariannę Salamon z int. syna Henryka z rodziną 
1800 + Wincentego Kubickiego, Genowefę Ślusarczyk, Mirosława Cezarego z int. Ślusar-
czyka 
Wtorek 05.05  Bł. Stanisława Kazimierczyka05.05  Bł. Stanisława Kazimierczyka05.05  Bł. Stanisława Kazimierczyka05.05  Bł. Stanisława Kazimierczyka (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) 
1730 + Stefanię, Wincentego, Tadeusza Kruków, Wojciecha Sobczyka, Agnieszkę Duch-
niak z int. rodziny    
1800  + Bolesława Stachurskiego z int. Stachurskiej 
Środa 06.05 06.05 06.05 06.05     Św. AposŚw. AposŚw. AposŚw. Apostołów Filipa i Jakubatołów Filipa i Jakubatołów Filipa i Jakubatołów Filipa i Jakuba (święto) (święto) (święto) (święto) 
700  + Mariannę Bedla z int. Lużyńskich 
1800  + Stanisława Jędrochę z int. żony z dziećmi  
Czwartek  07.05  07.05  07.05  07.05  Czwartek IV tygodnia wielkanocnegoCzwartek IV tygodnia wielkanocnegoCzwartek IV tygodnia wielkanocnegoCzwartek IV tygodnia wielkanocnego    
700 + Janinę Lisowską, Annę, Wincentego, Augustyna Czwartosów, Mariannę, Wojciecha 
Szałasów z int. rodziny 
1800  + Józefę Nowak (9 r. śm.), Stefana, ks. Edwarda, Mariana, Władysława Nowaków, 
Mariusza Prędotę, Eugeniusza, Piotra Prędotów z int. rodziny 
Piątek  08.05 08.05 08.05 08.05  Św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona PolskiŚw. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona PolskiŚw. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona PolskiŚw. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski (uroczystość)(uroczystość)(uroczystość)(uroczystość) 
 700 + Franciszkę Pobocha z int. rodziny 
1800 + Stanisława Stachurę z int. Doroty z rodziną 
Sobota  09.05  09.05  09.05  09.05  Sobota IV tygodnia wielkanocnegoSobota IV tygodnia wielkanocnegoSobota IV tygodnia wielkanocnegoSobota IV tygodnia wielkanocnego   
700 + Stanisława Gawęckiego, Józefa, Mariannę Kulczykowskich z int. Gawęckiej 
1730 + Jerzego Gruszczyńskiego (28 r. śm.) z int. matki 
1800  +  Stanisława Tkacza z int. Tkaczowej 
NIEDZIELA  10.05  V 10.05  V 10.05  V 10.05  V Niedziela WielkanocnaNiedziela WielkanocnaNiedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna    
800  + Antoniego, Helenę, Wandę Dziewięckich, Piotra Toporka, Bogdana Znoja, Stani-
sława i Stefanię Dziewięckich z int. Iwanowskiej 
1000 Do św. Floriana z prośbą o zdrowie i boże błogosławieństwo dla OSP Brzeziny, Nida 
i Kowala 
1200 + Stanisławę Zawadzką z int. córki 
1600 + Roberta Krawczyka, Annę, Stanisława, Mariana Krawczyków, Jana, Genowefę 
Korba z int. Józefa Krawczyka z rodziną 
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Jestem, pamiętam, 
czuwam… 

Komentarz… 
 

Dobry pasterz tuli w ramio-
nach jedną odnalezioną 
owcę: „Któż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną  
z nich, nie zostawia dzie-
więćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubio-
ną, aż ją znajdzie?” W owcy, 
którą Jezus trzyma  
w ramionach, możemy odna-
leźć zarówno grzesznika, jak  
i świętego. Nie przesadzajmy 
tak bardzo, ze otacza nas 
większość dobrych ludzi. Jest 
tez wielu niedobrych gałga-
nów, łajdaków, może więcej 
niż dziewięćdziesięciu dzie-
więciu, i trzeba szukać wciąż 
tego jednego dobrego, spra-
wiedliwego i pobożnego. 
Przecież najlepszy najczę-
ściej jest poturbowany w ży-
ciu. Trzeba go nieraz szukać 
w cierniach, bo to, co naj-
świętsze, najczystsze, bywa 
bardzo poranione. Poturbo-
wani w życiu są zarówno 
grzesznicy, jak i święci.                 
              /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 4,8-12    /     1J 3,1-2     Ewangelia:    J 10,11-18 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie za-
leży mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także in-
ne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,  
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje od-
daję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Oj-
ca».” 
 
 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Anielę Malic-
ką z Kielc która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 4 maja – Dzień Strażaka 
× 5 maja – Dzień Europy 
× 8 maja – Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem 



A w parafii… 
▪ Nabożeństwa majowe w naszym kościele odbywają się codziennie, po mszy świętej popo-
łudniowej o godzinie 18, a w niedziele po mszy o godzinie 16. Zachęcamy do uczestnictwa. 
▪ Dzisiejsza niedziela to niedziela Dobrego Pasterza. Zachęcamy do modlitwy o powołania     
z naszej parafii. Pamiętajmy także o wszystkich powołanych do służby Bożej w Kościele. 

Nabożeństwa majowe 
Maj - dla wielu osób najpiękniejszy miesiąc roku - 
to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. 
Gromadzimy się wtedy wieczorami w kościołach 
na nabożeństwie poświęconym Maryi. Pierwsze 
nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Pol-
sce w połowie XIX wieku. Od około 1867 roku na-
bożeństwo stało się bardzo 
popularne i znane      w całym 
kraju. Centralną częścią na-
bożeństwa majowego jest Li-
tania Loretańska, jeden z naj-
wspanialszych hymnów na 
cześć Maryi, w którym wysła-
wiane są Jej wielkie cnoty       
i przywileje, jakimi obdarzył Ją 
Bóg. W litanii wymieniane są 
kolejne tytuły Maryi: jest ich   
w sumie 49, a w Polsce 50.  
W naszym kraju bardzo popu-
larne są również modlitwy do 
Maryi i śpiew pieśni maryjnych 
przy przydrożnych kapliczkach 
i figurach. Zachęcamy do pod-
trzymywania tego zwyczaju. 

Modlitwa świętego Bernarda 
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie 
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie 
ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie o Panno 
nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przycho-
dzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.  
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen 

Bliżej Eucharystii… 
Prefacja – jest zmienną częścią Mszy 
św. i poprzedzona dialogiem między ka-
płanem i wiernymi, stanowi pierwszą 
część modlitwy eucharystycznej.  
Prefacja ma na pierwszym miejscu cha-
rakter dziękczynny. Ponadto stanowi 
uwielbienie Boga oraz zawiera treści po-
uczające. Przedmiotem dziękczynienia, 
które w imieniu całego ludu Bożego recy-
tuje lub odśpiewuje główny celebrans, 
jest dzieło zbawienia w ogólności lub ja-
kiś jego aspekt – zależy to od danego 
obchodu liturgicznego. 
Aklamacja Sanctus – jest ona stałą czę-
ścią modlitwy eucharystycznej i nie moż-
na jej zastąpić innym śpiewem chwalą-
cym Boga. Tekst tej aklamacji jest 
przede wszystkim pochodzenia biblijne-
go. Początkowe wezwanie: Święty, 
Święty, Święty nawiązuje do hymnu se-
rafinów z Księgi Izajasza (Iz 6,3). Na-
stępne części zawierają fragmenty 
okrzyków wznoszonych przy wjeździe 
Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,9; J 12,13) 
oraz wersetu z Psalmu (Ps 118,26). Ze 
względu na charakter aklamacji, która 
ma być głosem wszystkich zgromadzo-
nych (podkreśla to końcowa część prefa-
cji stanowiąca wprowadzenie do tejże 
aklamacji) nie powinna być wykonywana 
jedynie przez chór. Po aklamacji Sancuts 
następuje wprowadzenie do epiklezy 
konsekracyjnej. 

3 maja – to data ważna nie tylko dla każdego Polaka, ale i dla każdego katolika. Bowiem    
w dniu tym obchodzimy rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 r. (była ona pierwszą 
konstytucją w Europie, a drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Miała na 
celu wyeliminowanie wad systemu politycznego kraju. Dała takie same prawa dla mieszczan 
i szlachty, dawała ochronę chłopom, zniosła liberum veto). Tego dnia obchodzimy również 
uroczystość NMP Królowej Polski. W tym dniu w sposób wyjątkowo uroczysty wołamy do 
Maryi słowami modlitwy: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.... Nasza 
narodowa historia od swych początków związana jest z kultem Maryi ( przykładowo za cza-
sów Mieszka wzniesiono świątynię pod wezwaniem NMP, bitwa pod Grunwaldem, potop 
szwedzki, śluby Jana Kazimierza, opisywana wyżej konstytucja 3 maja). Żyjąc w 3 tysiącleciu 
prośmy Maryję o opiekę oraz o to, byśmy nie zapomnieli i nie zmarnowali pracy pokoleń. 

Boży człowiek…  -  św. Stanisław (8 maja) 
 Urodził się około 1030 r. w Szczepanowie. Pochodził  
z bogatego rodu i dlatego po ukończeniu szkoły katedralnej mógł 
kształcić się za granicą. Po powrocie do kraju otrzymał godność 
kanonika krakowskiego, a w roku 1072 został biskupem 
Krakowa. Historycy do dziś spierają się, co było źródłem 
konfliktu między biskupem, a królem Bolesławem Śmiałym. Jedni 
twierdzą, że Stanisław zarzucił królowi niemoralne życie i wsta-
wiał się za uciskanymi poddanymi, inni zaś twierdzą, że podłoże 
sporu to polityczne konflikty wobec działań papieża. Ale 
niezależnie od przyczyn spór zakończył się dla biskupa tragicz-
nie. Podobno na początku 1079 r. biskup zagroził królowi 
ekskomuniką. Tego nie wiemy na pewno. Natomiast wiadomo, 
że 8 maja Stanisław, celebrując mszę w kościele na Skałce, zo-

stał zabity przez królewska straż.  Przeciwko Bolesławowi wybucha bunt i musi on uciekać  
z kraju. Pamięć o biskupie szybko przemieniła się w oddawaną mu cześć. Papież Innocenty 
IV 17 września 1253 roku dokonał uroczystej kanonizacji Stanisława.  Święty jest patronem 
polski, a także naszej diecezji. W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju ponty-
fikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony 
Piotrowin. Modlitwa. Boże, Ty powołałeś świętego Stanisława do swej służby i dla twej chwa-
ły i czci biskup ten padł pod ciosami królewskiej straży. Niech za jego wstawiennictwem Oj-
czyzna nasza zawsze będzie rządzona przez ludzi prawych i sprawiedliwych. Amen.  

Zamyśl się… 
„Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, za-
pach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga ko-
chać, ale inni Go przez nas pokochają. A to jest 
coś.”                                                  /św. Brat Albert/ 

Uśmiech… 
Mama pyta się swego synka: - Kaziu, 
jak się czujesz w szkole? - Jak na ko-
misariacie: ciągle mnie wypytują,   a ja 
o niczym nie wiem. 

Coś dla ducha… 
„Lista zakupów” 

Jakaś kobieta w przestarzałej odzieży weszła do sklepu spożywczego. Zbliżyła się do kie-
rownika i po cichu spytała, czy może uzyskać trochę żywności na kredyt. Tłumaczyła mu, że 
mąż jest chory i nie może pracować, a ich dzieci (czwórka) są głodne. Mężczyzna warknął 
zniecierpliwiony i kazał jej odejść. Kobieta błagała go dalej: - Proszę pana, wkrótce przyniosę 
pieniądze! - Właściciel sklepu oświadczył twardo, że nie udziela kredytu i poradził jej, żeby 
szukała sobie innego sklepu w tej dzielnicy. Pewien klient, który tam się znajdował, zbliżył się 
do niego i poprosił go, by wysłuchał próśb kobiety. Właściciel sklepu z niechęcią spytał kobie-
tę: - Ma pani listę zakupów? - Tak, proszę pana - odpowiedziała z odrobiną nadziei w głosie. - 
Dobrze! - powiedział kierownik - Niech pani położy listę na wadze. Dam pani tyle towarów, ile 
waży ta lista - Kobieta zawahała się przez chwilę, spuściła głowę i wyciągnęła z torby kawa-
łek papieru, po czym pospiesznie coś na nim napisała. Umieściła kartkę na szali wagi, trzy-
mając głowę ciągle opuszczoną. Oczy właściciela sklepu i klienta rozszerzyły się ze zdumie-
nia, gdy zobaczyli, że szala wagi nagle obniżyła się i pozostała w tej pozycji. Właściciel, spo-
glądając na wagę, wyszeptał: - Niesłychane! - Klient uśmiechnął się, a właściciel zaczął 
umieszczać torebki z żywnością na drugiej szali wagi. Stawiał na niej pudełka i puszki, ale 
waga nie poruszyła się. Kontynuował układanie żywności z coraz bardziej widocznym gryma-
sem niechęci na twarzy. W końcu wziął karteczkę i spojrzał na nią, siny ze złości i bardzo 
zmieszany. To nie był spis zakupów. To była modlitwa: - Boże, Ty znasz moją sytuację  
i wiesz, czego potrzebuję. Wszystko oddaję w Twoje ręce! - Właściciel sklepu dał kobiecie 
wszystko to, czego potrzebowała, w kłopotliwym milczeniu. Kobieta podziękowała i wyszła ze 
sklepu.  Jedynie Bóg zna wagę modlitwy.                                                           /Bruno Ferrero/ 

 


