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«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, 

zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił                 

i nastała głęboka cisza. Może się wydawać w naszych życiowych burzach, że 

Bóg milczy. Jednak dla tych, którzy w Nim są głęboko zanurzeni, są ludźmi 

modlitwy i wiary, jest pewność, że: chociażbym przechodził przez ciemną 

dolinę, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, bowiem Ci co zaufali Panu, 

nie doznają zawstydzenia. Chyba, że zabraknie wiary? 

Bóg zapłać za przygotowanie naszej młodzieży do sakramentu 

bierzmowania. Przede wszystkim rodzicom, za świadectwo wiary,                    

ks. Markowi i animatorem Odnowy w Duchu Świętym za całoroczną pracę.  

Dziękuję rodzicom za dar bierzmowanych, naczynie na święconą wodą, 

znajduje się pod chórem i można czerpać wodę do zabrania ze sobą. 

Również dzisiaj odsłoniliśmy kropielnice, znajduje się w nich poświęcona 

woda. Co sobotę będziemy wymieniać świeżą poświęconą wodę. 
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi. 

 

W tym tygodniu dzieci i młodzież kończą rok szkolny – niezwykle trudny 

dla wszystkich zaangażowanych w edukację. Zapraszam wraz z ks. Markiem 

na msze św. w niedzielę o godz. 1000 uczniów i ich rodziców oraz 

nauczycieli i wychowawców, aby podziękować Panu Bogu i zawierzyć 

młodych. 

 

Bóg zapłać rodz. III gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 230 zł. Msza 

św. w int. tych rodzin w środę o godz. 1800. W sobotę zapraszam IV gr. 

rodzin z Jaworza. 
 
 
Po raz czterdziesty na szlak pątniczy wyruszy Kielecka Piesza Pielgrzymka. 

Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy przez Pińczów, Kielce na 

Jasną Górę. Zapisy potrwają od 15 czerwca do 5 lipca i będą odbywały się 

tylko ON-line – szczegóły:www.pielgrzymka.kielce.pl. 
 
Dyspensa zwalniająca z uczestnictwa we mszy św. zostaje zniesiona od 

20.06. br., czyli dzisiaj. Oczywiście proszę o rozsądne zachowanie                      

w kościele, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu. 
 
Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł + Janusz Zagdański z Jaworzy.  
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Uciszenie burzy na jeziorze 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 

«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak 

jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 

napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 

powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, 

zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił                 

i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam 

wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, 

że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 21 - 27/06/2021 

21/06/2021 Poniedziałek 

18:00 + Bronisława Januchty w 4 rocz. śm. Franciszki Franciszka Król. 

22/06/2021 Wtorek 

18:00 1. O Boże błog. zdrowie, opiekę M. Bożej dla córki Liliany - int. rodziców.  

2. + Agnieszki Jana Wesołowskich, Zofii Chyb, Jadwigi Błaszczyk, Andrzeja Pająk. 

23/06/2021 Środa 

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

2. O Boże błog. dar zdrowia i opiekę M. Najświętszej dla Urszuli i Rafała w 20 

rocz. małż. int. rodziców. 

W int. Włodzimierza Fąfara o Boże błog. dary Ducha Św. i opiekę M. Najśw. int. 

żony z dziećmi. 

O Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Lucyny i Janiny Życińskiej z racji 

imienin. 

W int. Rodz. III gr. z Jaworzy o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

Za Alę o łaskę uzdrowienia i wypełnienia woli Bożej. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Ścięgien z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Barczy z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Gruszki z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności oś. Wrzosy z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Belna z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Jaworza z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Zachełmia z racji poświęcenia  

pól i ogrodów. 

+ Kazimiery Gareckiej int. koleżanek Lucyny i Genowefy. 

+ Stanisława Kundera w 1 rocz. śm. Jerzego Kundera int. syna i wnuczka. 

+ Franciszki Jana Franciszka Marcisz. 

+ Barbary Jana Chłopek. 

+ Rozalii Bracha. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Elżbiety i Bogdana Kowalskich z rodz.  

+ Kazimierza Wawrzeńczyk - int. Renaty i Zdzisława Chaba z dziećmi. 

+ Wandy Starz int. rodz. Wiech. 

+ Jana Wójcik int. zony Marii z rodz. 

+ Teresy Rasztabiga int. szwagra z żona i dziećmi. 

+ Janusza Machura int. rodz. Fabickich - Krakowiaków. 

+ Stanisława Król int. Edyty Snoch z rodz. 

+ Romana Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Witolda Starz int. Stanisława Starz z rodz. 

+ Leszka Zimnickiego int. córki Karoliny z mężem Mateuszem. 

+ Rafała Tkacz int. rodz. Cieślików. 

+ Czesława Adamiec int. siostrzenicy Wioletty z rodz. 

+ Janiny Jaros int. mieszk. Chrustów. 

+ Władysława Katarzyny Stanisława Mieczysława Jończyk. Bożeny Czerwińskiej. 

+ Mariana Adamiec w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Bronisława Jarosława Piwowarczyk w 11 rocz. śm.  

+ Stefanii Stanisława Bracha, Rozalii Kołda. 

+ Jadwigi Jana Starz, Jana Anny Mucha. 

+ Stanisława Adamiec int. córki Ireny. 

+ Marianny Moćko int. syna Zbigniewa z żoną. 

+ Józefy Wincentego Skwira w 100 rocz. ur. 

24/06/2021 Czwartek 

18:00 1. Rez. Czerwińska Stanisława. 

2. + Janiny Bronisława Gareckich, Janiny Jana Barucha, Czesława Gała. 

25/06/2021 Piątek 

18:00 1. + Janiny i Stefana Kopeć. 

2. + Władysława Wojtaś. 

26/06/2021 Sobota 

08:00 1. + Teresy Rasztabiga int. Renaty i Marka Janik z rodz. 

17:00 Ślubna Michała Adamczyk i Barbary Majcherczyk. 

 

27/06/2021 XIII Niedziela Zwykła 

08:00 + Piotra Chłopek int. żony i córek z rodz. 

10:00 O dar zdrowia Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Pawła 

Kowalskiego z racji imienin od Apostol. Margaretka. 

12:00 + Leokadii w 3 rocz. śm. Bronisława w 2 rocz. śm. Foks. 

16:00 + Władysławy Stanisława Kołodziejczyk. 


