OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 28.06 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)
700 + Piotra Sochę, Jana Sochę z int. Sochowej
1800 + Piotra, Eugeniusza, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, + Józefę, Stefana
Mariana Nowaków z int. rodziny
Wtorek 29.06 Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)
800 + Piotra Pobochę z int. Pobochowej
1200 + Piotra Skarbka
1600 + Piotra Malickiego i Kazimierę Malicką z int. rodziny
Środa 30.06 Św. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego (wsp. dowolne)
dowolne)
700 + Jana Srokę, Katarzynę, Franciszka Stachurów, Mariannę Stachura zm. z rodz. Stachurów z int. rodziny
1800 + Piotra Metrykę z int. Metrykowej
Czwartek 01.07 (Imieniny Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka)
700 + Stanisława Demkowskiego (15 r. śm.) z int. córki Elżbiety z rodziną
1800 Do SPJ i MB dziękcz. z prośbą o dalsze bł. w 15-tą r. ślubu Kariny i Marka Szałasów
Piątek 02.07 Dzień Powszedni
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w życiu w 60-tą r. urodzin Leszka
1800 + Mariana Piotrowskiego +Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
Sobota 03.07 Św. Tomasza Apostoła (święto)
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dalszym życiu w 1-szą r. ślubu Alberta
i Sylwii z int. rodziców
1700 ślub Gubała Alina i Ślusarczyk Łukasz
Niedziela 04.07 XIV Niedziela Zwykła
800 + Stanisławę Stachura
1000 + Genowefę Socha (8r. śm), + Stanisława Sochę, Wiktora Kowalskiego, + Franciszka
Kutę z int. rodziny
1200 + Stanisława Gawęckiego (2 r. śm) z int. żony dziećmi
1600 + Stanisławę Sołtys (r. śm.) z int. córki z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariana Bedlę
z Brzezin i Krzysztofa Machulskiego z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. Niech
odpoczywają w pokoju †
Ekstra…
× 1 lipca – Dzień Psa
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O, Najświętsze Serce
Jezusa, dla którego
jest niemożliwe tylko to,
aby nie mieć litości
dla strapionych,
dlatego miej litość
nad nami,
biednymi grzesznikami
i udziel nam łask,
o które Cię prosimy
za pośrednictwem
Niepokalanego Serca
Maryi, Twojej i naszej
czułej Matki.
Słowo Boże na dziś…
Czytania: 1 Krl 19,16b.19-21 / Ga 5,1.13-18 Ewangelia: Łk 9,51-62
„Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień
spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się
udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten
zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu:
Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł:
Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus
mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego.”

Komentarz…
Chcemy iść za Panem Jezusem, ale nie sypiać w norze, w jakiej zasypia lis, mieć nie tylko
czas dla Niego, ale i dla siebie, zapewnić sobie ciepły kąt – dom spokojnej starości. Ilu ludzi
poszło za Jezusem, rzucając wszystko. /ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Ireneusz (28 czerwca)

▪ 20 czerwca o godz. 10.00 odbyła się msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i modlitwami na zakończenie roku szkolnego. Wszystkim życzymy udanego czasu odpoczynku.
▪ 18 lipca organizowany jest wyjazd z naszej parafii do sanktuarium maryjnego oraz do grobu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapisy u Pani Ireny Goli z Kowali. Zachęcamy gorąco do pielgrzymki!

Ireneusz urodził się w Smyrnie około 130 r.
Był uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa - ucznia św. Jana Apostoła. Apostołował w Galii. Stamtąd w 177 r. został wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze
do Rzymu, cesarz Septymiusz Sewer
wszedł właśnie do Lyonu i rozpoczął w tym
mieście krwawe prześladowanie, którego
ofiarą padli św. Potyn, biskup Lyonu, i jego
47 towarzyszy. Kiedy Ireneusz powrócił do
Lyonu, został powołany na biskupa tegoż
miasta po św. Potynie. Jako wybitny teolog
zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko Kościół przechował wiernie
tradycję otrzymaną od Apostołów. Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił wszakże dzieło, które stanowi prawdziwy jego pomnik i daje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak też o żarliwości apostolskiej
i czystości wiary. Nie mamy żadnych wiadomości jaką śmiercią pożegnał życie doczesne w 202 r. Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej śmierci piszą św. Hieronim
i św. Grzegorz z Tours. Modlitwa: Racz nas utrzymywać i wzmacniać, Panie, w prawdziwej
wierze Kościoła katolickiego, który oparty na tylu niewzruszonych świadectwach, szczycić się
może, iż posiada prawdziwą naukę Chrystusa i świętych apostołów. Daj nam, Panie, moc
i wytrwanie, abyśmy ożywieni tą wiarą żyć cnotliwie zdołali, a w danym razie i śmierć nie wahali się ponieść. Amen.

You are my passion!
W dniach 19-20 czerwca odbyły
się w Kielcach I Świętokrzyskie
Warsztaty Gospel. Podczas
warsztatów
uczestnicy
uczyli
się
pieśni gospel śpiewanych na
3 i 4 głosy
pod okiem
profesjonalnych instruktorów –
Petera Francisa oraz Lei Kieldsen. Efekt pracy warsztatowego
chóru zaprezentowany został
podczas Koncertu Finałowego w
kościele św. Franciszka. Śpiew
gospel jest wyjątkowo ekspresyjnym sposobem uwielbienia
Boga. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na stronę
internetową kieleckiego chóru
(www.kielce.gospel.com.pl).
Następne warsztaty już za rok!

Bliżej Eucharystii…
Cingulum - wyrażenie łac. = pasek. W starożytności był
zwyczaj przepasywania się przy publicznych wystąpieniach. Papież Celestyn w liście do biskupów Galii nawiązał
do znaczenia pasa odwołując się do Łk 12,35; "niech biodra wasze będą przepasane", i wskazał znaczenie tego
gestu - czystość. Pasek nie musi być stosowany, jeśli krój
alby jest odpowiedni.
Dalmatyka - Szata liturgiczna noszona w czasie liturgii
przez diakonów. Diakon zakłada dalmatykę na albę i stułę.
Pierwotnie dalmatyka była strojem świeckim, przyjmuje się
że pochodzi ona z Dalmacji, stąd też jej nazwa. Dalmatyka
jest znakiem urzędu, zaszczytu diakona usługującego
Chrystusowi Eucharystycznemu. Według modlitwy odmawianej w dawnej liturgii podczas nakładania dalmatyki jest
ona szatą radości i symbolem nadprzyrodzonej sprawiedliwości.

Intencja różańcowa na czerwiec:
Ogólna: Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zobowiązały się do zapewnienia szacunku życiu ludzkiemu, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Misyjna: Aby
Kościoły w Azji, które są „małą owczarnią”, otoczoną przez
ludność niechrześcijańską, potrafiły głosić Ewangelię i dawać świadectwo radosnego przylgnięcia do Chrystusa.

Propozycje na wakacje:
Wakacje to czas wyjazdów, spotkań z ludźmi, odpoczynku. Warto znaleźć też chwilę na odnowę duchową. Oto kilka ciekawych spotkań, imprez jakie Kościół oferuje głównie młodym
ludziom:
 3-11 lipca Piesza Pielgrzymka małopolskim szlakiem św. Jakuba z Sandomierza do Imbramowic – www.madryt-kielcelive.org.pl
 3-12 lipca FORUM MŁODYCH w Dobroszycach, przewidziane są warsztaty: muzyczne,
fotograficzno-filmowe, wolontariat i zaangażowanie społeczne, teatr, sport, wolny czas,
rodzina – www.rms.sds.pl
 Wyjazd jako opiekun na Kolonie Caritas, potrzebny kurs animatorów, turnusy przez całe
wakacje - www.dcw.caritas.pl
 12-17 lipca XVII Spotkanie Młodych w Wołczynie organizowane przez kapucynów –
wolczyn.kapucyni.pl
 12-18 lipca Paulińskie Dni Młodych w Leśniowie - www.pdm.paulini.pl
 6-13 sierpnia XXIX Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, wyjście z Wiślicy –
www.pielgrzymka.kielce.pl
 Przez całe wakacje można odwiedzić wioskę Taizé we Francji i przeżyć cudowny tydzień
we wspólnocie – www.taize.fr/pl
 I wiele, wiele innych…

Zamyśl się…

Uśmiech…

„A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy łakomych
ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy sprawiedliwość
przedajna, tam przeklęctwo wielkie, a u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.”
/Jan Kochanowski/

Rolnik pyta jąkającego się kolegę: Dużo
masz
królików?
Trzy...Trzy...Trzysta... - Nieźle! Aż trzysta!? - Trzysta...sta...re...i dw...dwaaa
młode!!!

Coś dla ducha…
„Znać Chrystusa”
Dialog między nowo nawróconym ku Chrystusowi a jego niewierzącym przyjacielem: - Czy to
prawda, że nawróciłeś się ku Chrystusowi? - Tak! - W takim razie na pewno dużo o Nim
wiesz. Powiedz mi, w jakim kraju się narodził? - Nie wiem. - Ile miał lat, gdy umarł? - Nie
wiem. - Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił? - Nie wiem. - Prawdę mówiąc, wiesz bardzo
mało jak na człowieka, który twierdzi, że nawrócił się ku Chrystusowi. - Masz rację. Wstydzę
się, że tak mało o Nim wiem. Ale coś jednak wiem: Przed trzema laty byłem pijakiem. Miałem
długi. Moja rodzina rozpadała się. Moja żona i dzieci bały się moich nocnych powrotów do
domu. A teraz przestałem pić, nie mamy długów, nasz dom jest szczęśliwym domem, dzieci
z tęsknotą wyglądają, co wieczór mojego powrotu. Wszystko to zrobił dla mnie Chrystus. I to
jest to, co wiem o Nim najwięcej.
Znać prawdę, to znaczy zostać przemienionym przez to, co się zna.

