OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 24.03 Dzień powszedni
1600 + Edwarda Kołka z int. rodziny Pietryków
1630 + Natalię Pękalską od uczestników pogrzebu
Wtorek 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
1200 + Stefanię i Antoniego
1600 + Tadeusza Więcek (r. śm.)
1630 + Natalię Pękalską od pracowników Urzędu Miasta w Kielcach
Środa 26.03 Dzień powszedni
1600 + Franciszkę i Jana Kubicką zam. rodzina Będkowskich z Warszawy
1630 + Zofię, Mariana, Mariana Szałasów z int. córki
Czwartek 27.03 Dzień powszedni
1600 1) + Franciszkę Węgrzyn (1 r. śm.) zam. rodzina
2) Mieczysława i Tadeusza Domagałów zam. siostra Zofia z Sukowa
1630 + Józefa, Annę, Natalię Rutkiewicz zam. mąż
Piątek 28.03 Dzień powszedni
1600 + Ks. Edwarda Nowaka i zm. z rodziny z int. siostry
Sobota 29.03 Dzień powszedni
700 + Henryka Kubickiego (11 r. śm.) zam. żona z rodziną
1600 + Sławomira Grzegorczyka (2 r. śm.) i Władysława Grzegorczyka (21 r. śm.) zam. rodzina
Niedziela 30.03 IV Niedziela Wielkiego Postu
800 + Mariannę i Antoniego Piotrowskich z int. Piotrowskiej
1000 + Magdalenę Woźniak (r. śm.) zam. mąż z córką
1200 Msza Święta za parafię – wprowadzenie relikwii św. Rafała Kalinowskiego
1600 1) w 18 r. ur. Klaudii Grabowskiej zam. rodzice i rodzeństwo
2) w 18 r. ur. Moniki Zychowicz o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

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

Ekstra…
× 24.03 - Narodowy Dzień Życia
× 27.03 - Międzynarodowy Dzień Teatru
× 29.03 - Dzień Metalowca
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Wj 17,3–7 / Rz 5,1–2.5–8
Ewangelia: J 4,5-15.19b-26.39a.40-42
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola,
które Jakub dał synowi swemu, Józefowi.
Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony
drogą siedział sobie przy studni. Było to
około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła
do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc
Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci
dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi:
«Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała
do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym
już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy
czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak
godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Wielu Samarytan z owego miasta
zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co
uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety
mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy
i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Ludger (26 marca)

▪ Dnia 25 marca Kościół świętuje Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia będzie
także możliwość uroczystego podjęcia duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Na mszy
św. o godz. 12.00 i 16.00 kapłan odmówi tekst przyrzeczenia. Życie jest święte!
▪ W najbliższą niedzielę w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Nauki będzie głosił o. Krzysztof Górski – karmelita z Piotrkowic. Plan rekolekcji: 30 marca (niedziela)
8.00 msza dla dorosłych; 10.00 msza dla dzieci; 12.00 msza dla dorosłych, wprowadzenie relikwii; 15.30 Gorzkie Żale i msza dla dorosłych. 31 marca (poniedziałek) - dzień spowiedzi
8.00 msza dla dzieci; 10.00 msza dla dorosłych; 12.00 msza dla dorosłych; 18.00 msza dla
dorosłych. 1 kwietnia (wtorek) 8.00 msza dla dzieci; 10.00 msza dla dorosłych; 12.00 msza
dla chorych; 18.00 msza dla dorosłych. Zachęcamy wszystkich parafian z tej okazji zbliżenia
się do Boga.
▪ W ubiegłym tygodni przeżywaliśmy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Przez 9 dni
przed tym liturgicznym wspomnieniem w naszej parafii odmawiana była Nowenna do św. Józefa. Wspomnienie Opiekuna Świętej Rodziny to także dzień imienin naszego księdza Proboszcza. Z życzeniami dla solenizanta w środę przybyła liczna reprezentacja parafian
z Gnojna, a w czwartek księża z dekanatu morawickiego i parafianie z Brzezin. Oprócz kwiatów i prezentów ks. Józef otrzymał największy dar – ofiarę mszy świętej.
▪ W najbliższą niedzielę na mszy świętej o godzinie 12.00 do naszego kościoła zostaną
wprowadzone relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Przygotowaniem do tego wydarzenia jest
Nowenna do tego Patrona, która została rozpoczęta w piątek 21 marca. Zapraszamy wszystkich do licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Św. Rafale Kalinowski – módl się za nami!

Ludger (Ludgar) urodził się około 742 roku we Fryzji (obecne tereny Niemiec, Danii i Holandii, wówczas pod panowaniem Franków).
Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornej w Utrechcie, założonej przez Bonifacego-Winfrida, oraz w Yorku, gdzie przebywał
na polecenie św. Grzegorza w latach 767-772. Przyjąwszy święcenia kapłańskie w roku 777 z rąk św. Alberyka z Utrechtu (bratanka i następcy św. Grzegorza), podjął pracę misyjną wśród Fryzów i Sasów. Po pewnym czasie, w okresie podbojów Karola
Wielkiego, z powodu powstania Sasów udał się z pielgrzymką do
Rzymu, a później do benedyktynów na Monte Cassino. Tam przebywał około trzech lat. Wezwany przez Karola Wielkiego w 787 r.,
podjął przerwaną pracę misyjną, stając się apostołem Fryzów, Danii i Westfalii. Zakładał liczne kościoły oraz klasztory. Niektóre
z nich stały się zaczątkiem obecnych miast (Münster oraz Essen w
Zagłębiu Ruhry). W 804 roku został biskupem Minigardeford
(obecnie Münster). Biskup Ludger zmarł 26 marca 809 r., w Niedzielę Palmową, w założonym przez siebie kościele św. Jana
Chrzciciela w Billerbeck (Westfalia), po powrocie z wizytacji. Pochowano go w Werden, w klasztorze przez niego zbudowanym.
Jest patronem miasta Helmstadt i drugim patronem diecezji Essen.
W ikonografii przedstawiano Ludgera w stroju biskupim z modelem
kościoła. Jego atrybutem są gęsi, przed których plagą ochronił pola swoich wiernych. Modlitwa. O Jezu, Boże mój, moja miłości
i moje wszystko, Królu serc naszych, osamotniony i opuszczony
na naszych ołtarzach, pogrążam się u stóp Twoich w milczeniu,
uwielbieniu i miłości. Prawda, że jestem tylko nicością mizerną, która jednak Cię kocha
i chciałaby rozpalić wszystkie serca miłością ku Tobie. Amen.

Z Watykańskiej Ziemi …

Tu es Petrus…

Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że Ewangelia (Łk 16,19-31) wymienia imię ubogiego nazywał się Łazarz, bogacz natomiast pozostaje bezimienny: „To właśnie jest najsilniejsze
przekleństwo człowieka, który ufa sobie czy
też w siły i możliwości ludzi a nie pokłada ufności w Bogu - utrata imienia. Jak masz na
imię? Numer konta w banku taki a taki. Jak
masz na imię? Wiele nieruchomości, liczne
wille, tyle rzeczy... Jak masz na imię? Rzeczy,
które mamy, bożki. I ty w tym pokładasz ufność, a taki człowiek jest przeklęty (…) ta słabość dotyczy każdego z nas - pokładamy nadzieje w sobie, w znajomościach, w możliwościach czysto ludzkich, a zarazem zapominamy o Bogu. A to prowadzi nas na drogę nieszczęścia. Zadajmy sobie pytanie: w czym pokładamy ufność, czy w Bogu, czy też - jak poganie - pokładamy ją w rzeczach, bożkach,
które uczyniliśmy? Czy mam jeszcze imię, czy
też zacząłem je tracić i nazywam się "ja"?
Ciągle mamy do czynienia z egoizmem. Ten
egoizm nie daje zbawienia. (…) Prośmy Pana
o łaskę, aby dał nam wszystkim mądrość pokładania ufności tylko w Nim, nie w rzeczach,
w ludzkich siłach, tylko w Nim.”
/papież Franciszek/

54. Św. Feliks IV (12.VII.526-22.IX.530) Jako poseł papieski, Feliks przyczynił się do
zakończenia schizmy między Wschodem
i Zachodem (519). Po śmierci Jana I został
12 lipca 526 na rozkaz króla wizygockiego
Teodoryka Wielkiego wybrany na papieża,
ponieważ miał opinię człowieka sprzyjającego Wizygotom. W trosce o to, by po jego
śmierci nie wybuchły nowe niepokoje, zalecił
papież jeszcze przed swą śmiercią, aby na
jego następcę wybrano Bonifacego II. Na
czas pontyfikatu Feliksa przypada utworzenie przez Benedykta z Nursji opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino (528), oraz
w r. 529 II Synod w Orange (Galia), tzw. Synodus Arausicana, o Łasce.

Komentarz…
Ofiara Jezusa to Jego życie, Życie
w wolności. Życie człowieka, który potrafił
wyzwolić się od przymusów wewnętrznych, od nacisków zewnętrznych, który
myślał, mówił, działał zgodnie ze swoim
sumieniem. Stanął w obronie człowieka
w imię Prawdy i Sprawiedliwości. Krzyż
Jezusa to tylko konsekwencja Jego życia.
/ks. M. Maliński/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jedyną rzeczą zdolną uświęcić
małżeństwo jest miłość. Jedynym prawdziwym małżeństwem
jest to które uświęca miłość.”
/Lew N. Tołstoj/

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni
mówi: - Chciałbym, żeby już była wiosna. - Tak ci mróz
doskwiera? - Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

Coś dla ducha…
„O siedemnastu koniach do podziału na trzech”
Pewien Cygan miał siedemnaście koni i trzech synów. Kiedy umarł i otworzono testament,
dowiedziano się, że najstarszy syn ma otrzymać połowę koni, średni – jedną trzecią, a najmłodszy – jedną dziewiątą. Synowie nie wiedzieli, jak podzielić to stado, aby spełniona była
wola ojca. Zwrócili się więc o pomoc do naczelnika taboru. Był to człowiek mądry i doświadczony, który miał tylko jednego konia. Pomyślał chwilę i kazał przyprowadzić do niego
wszystkie konie. Kiedy całe stado znalazło się na podwórzu, powiedział: - Bardzo lubiłem waszego ojca, to był dobry i szlachetny człowiek. Z miłości do niego oddam wam mojego jedynego konia. Macie więc teraz osiemnaście koni! Synowie ucieszyli się z decyzji naczelnika,
który zaraz wziął się do roboty: - Przystąpmy teraz do podziału. Połowa z osiemnastu to
dziewięć: oto konie najstarszego z was. Jedna trzecia z osiemnastu to sześć: tyle też otrzymuje średni syn. Jedna dziewiąta z osiemnastu to dwa: najmłodszy z was jest właścicielem
dwóch koni. Otrzymaliście tyle, ile było życzeniem waszego ojca. Zobaczcie, i dla mnie coś
zostało! Wasz kochany ojciec daje mi konia z powrotem! Powiedziałem wcześniej, że był to
człowiek dobry i szlachetny, i nie omyliłem się!
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

