
        

  V Niedziela Wielkanocna 02.05.2021 r. 
 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 

Mnie nic nie możecie uczynić. Kto z nas jest gotowy zgodzić się na życie 

bez sensu, celu. Jedynie człowiek zaburzony przez kryzys, może nie mieć 

takiego pragnienia. Tym bardziej pragniemy aby owoc naszego życia trwał. 

Nie jest to możliwe, jeżeli nie będziemy trwać w Jezusie Chrystusie, nie 

tylko z racji przynależności do wiary katolickiej – bycia chrześcijaninem, ale 

nade wszystko przez nasze czyny, które rodzą i będą się rodzić z relacji             

z Jezusem. Trwać w Nim, to owocować dobrym życiem, tj. możliwe tylko 

wtedy gdy będziemy wszczepieni w Niego poprzez sakramenty: pokuty                 

i Eucharystii a to prowadzi do głębokiej modlitwy, która owocuje czynami. 
 
Rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe – o godz. 1730 litania do NMP. Msza 

św. o godz. 1800 poniedziałek – piątek, sobota o godz. 730, w niedzielę 1530. 
 
W tym tygodniu I Czwartek m-ca: Koronka do Krwi Chrystusa; I Piątek            

m-ca: spowiadamy codziennie i w tym dniu od godz. 1700. 
 

W naszym dekanacie rozpoczyna się peregrynacja obrazu św. Józefa                     

- związana z trwającym Rokiem Św. Józefa i Rokiem Rodziny, u nas będzie 

od 15 do 22 maja. Szczegóły podam za tydzień.   
 
Od poniedziałku do piątku od godz. 1700 codziennie, jest wystawiany 

Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie 

posługuje w konfesjonale. 
 
W tym tygodniu obchodzimy: jutro - Uroczystość NMP Królowej Polski, 

msze św. w porządku niedzielnym. We wtorek św. Floriana – dlatego jutro  

na mszy św. o 1200 będziemy polecać Druhów Strażaków, dziękując za ich 

pełną poświęcenia i bohaterską służbę naszej społeczności. W piątek święto 

NMP Matki Łaski Bożej – Patronki Kielc i diecezji kieleckiej, w sobotę        

św. Stanisława – głównego Patrona Polski i naszej diecezji. 
 
Przyjmuję zapisy na pielgrzymkę do Medjugoria w dniach od 03.07. do 

10.07. br. Trzeba się zdecydować do 20.05. – po tym terminie potwierdzę 

rezerwację w Medjugorie lub odwołam pielgrzymkę. 
 
Bóg zapłać Rodz. II gr. z ul. Wrzosowej za troskę o kościół i ofiarę 290 zł.  

W sobotę proszę I gr. z ul. Turystycznej. Msza św. w int. II gr. w środę 1800.                    
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Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go 

uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 

jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 

Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 

owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, 

jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja                  

w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl              

i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie 

trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

Oto słowo Pańskie. 
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Ks. Marek zaprasza we wtorek 04.05 i czwartek 06.05. po mszy św. o 1830 

dzieci pierwszokomunijne na próby. 
 
Z wspólnoty parafialnej odeszli: + Zimnicki Leszek z Oś. Wrzosy i Ewa 

Bromblik z Chrust. 

INTENCJE MSZY ŚW. 03 - 09/05/2021 

03/05/2021 Poniedziałek 

08:00 + Janiny Kopeć - gregorianka 

10:00 O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę M. Najśw. dla O. Waldemara 

          Gonczaruka z racji im. int. apost. Margaretka. 

12:00  1. W int. Marka Milenki Anetki i Joanny z rodz. o Boże błog. Opiekę 

                Matki. Najśw. z int. rodziców.  

2. O Boże błog. opiekę św. Floriana dla Druhów Strażaków i ich 

   rodz. z OSP Chrusty Zagnańsk. 

16:00 + Julianny Kazimierza Stanisława Zdzisława Pedryc, Zygmunta  

Sobierajskiego. 

04/05/2021 Wtorek 

18:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka. 2. + Stanisławy Jana Fąfara. 

05/05/2021 Środa 

18:00 1. W int. Parafian w dzięk. za wszelkie łaski, o umocnienie wiary  

                i opiekę M.B.N.P. 

2. W int. rodz. II gr. z ul. Wrzosowej o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

O Boże błog. zdrowie i opiekę M. Bożej dla Anny i Sylwestra z racji 34 rocz. ślubu 

int. dzieci i wnuków. 

O Boże błog. dla Leokadii Krawiec w 89 rocz. ur. int. dzieci, wnuków                               

i prawnuków. 

O Boże błog. zdrowie i opiekę M. Bożej dla Stanisława z racji 70 urodz. i im. int. 

żony, dzieci i wnuków. 

+ Janiny Kopeć - gregorianka 

+ Włodzimierza Garyckiego int. syna, synowej i wnuczka Aleksandra. 

+ Anieli Kurek z int. mieszk. ul. Wrzosowej. 

+ Mieczysławy Bernatek int. rodz. Bernatków i Oparów. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Renaty Marka Janik. 

+ Stefanii Rajczyk int. rodz. Rasztabiga. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. Teresy Matysek. 

+ Wandy Starz int. chrześniaka Janusza z rodz. 

+ Krzysztofa Bracha int. mieszk. Ścięgien. 

+ Marii Oszczepalskiej int. Marty i Dariusza Jass. 

+ Mariana Zychowicz int. syna Grzegorza. 

+ Marianny Stanisława Jerzego Władysława Adamiec. 

+ Mieczysława Ryng int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Henryka Klimek int. syna i wnuków. 

+ Stanisława Władysława Florentyny Jończyk, Józefy Władysława Mazur. 

+ Teresy Rasztabiga int. rodz. Nowaków. 

+ Janusza Machura int. córki Karoliny z mężem i dziećmi. 

+ Stanisława Król w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Romana Cieślak int. Krystyny Grzanki z córkami. 

+ Marianny Orzechowskiej int. Anny i Ryszarda Orzechowskich z rodz. 

+ Witolda Starz int. syna Szymona. 

+ Pawła Najberg int. kolegów z Gruszki. 

+ Mariana Gosek int. rodz. Szymańskich, Stępień z Kielc i rodz. Mojeckich                        

z Ostrowca. 

+ Tadeusza Marianny Chłopek. 

+ Jerzego Moskal int. dzieci wraz z rodz. 

+ Rafała Tkacz z int. kolegów z grupy Enduro. 

+ Stanisławy Górzyńskiej z racji imienin. 

+ Leszka Zimnickiego int. Chóru Parafialnego św. Józefa Oblub. Zagnańsk. 

+ Ewy Bromblik int. męża, dzieci z rodz. 

06/05/2021 Czwartek 

18:00 1. W int. Kapłanów o moc Ducha Św. opiekę Matki Naj. int. apostolatu 

                 Margaretek. 2. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

07/05/2021 Piątek 

18:00 1. + Haliny Sęk int. rodz. Handzelewicz. 

2. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

08/05/2021 Sobota 

08:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

2. + Stanisława Orzechowskiego. 

13.00    Pogrzebowa + Rafał Tkacz 

09/05/2021 VI Niedziela Wielkanocna 

08:00 + Janiny Kopeć - gregorianka. 

10:00 O Boże błog. dar zdrowia dla Stanisławy Stanisława Barbary i Grzegorza. 

12:00 + Edwarda Chaba w 12 rocz. śm. 

16:00 + Stanisława Mariana Romana Marianny Bronisławy Wójcik int. B Wójcik. 


