
       Ogłoszenia duszpasterskie 27.06.2021 r. 

 

«Nie bój się, wierz tylko!» Lęk zabiera człowiekowi jasność umysłu                       

i dystans do problemów. Nierozwiązany problem, może spowodować paraliż 

serca i woli. Dlatego w doświadczeniu Jezus mówi: Nie bój się, wierz tylko. 

Wiara to zaufanie, że mój Bóg, jest Bogiem, rzeczy, sytuacji niemożliwych, 

nie tylko dwa tysiące lat temu uzdrawiał, córkę Jaira, lecz również dzisiaj 

dokonuje rzeczy niemożliwych. Sytuacja po ludzku bez wyjścia, jest okazją, 

aby wyznać, że tylko Jezus może rozwiązać to co nierozwiązywalne. 

 

Zapraszam dzisiaj po mszy św. wieczornej na Uwielbienie i Uzdrowienie. 

Miej tą odwagę, aby przyjść i prosić Jezusa w tym co po ludzku niemożliwe, 

co wydaje Ci się, że jest nie do zmiany. 

 

We wtorek 29.06. msza św. o godz. 1800 - Uroczystość św. Apostołów Piotra 

i Pawła – taca przeznaczona na stolicę Apostolską. 

 

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi. 

 

W tym tygodniu I Czwartek – koronka do Krwi Chrystusa, I Piątek – ksiądz 

do chorych uda się na zaproszenie rodziny, I Sobota – adoracja od godz. 700. 

 

Bóg zapłać rodz. IV gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 150 zł. Msza 

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

rodzin z Jaworza. 
 
 
W dniach 08.08 – 17.08.2021 organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie, 

mam nadzieję, że uda nam się wyjechać. Zapisy w zakrystii i kancelarii 

parafialnej. Informację udzielę osobiście odnośnie do wymagań sanitarnych. 

 

Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki i piątki 

od godz. 1500 – 1630. 

 

Komunikat ks. Biskupa – pomoc poszkodowanym przez burze. 
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    IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka           Mk 5, 21-24. 35b-43 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden              

z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg              

i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 

ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na 

Niego napierał. 

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka 

umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co 

mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie 

pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, 

płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu 

podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».                             

I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca                      

i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko 

leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to 

znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała 

i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 

Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść.         
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INTENCJE MSZY ŚW. 28/6 - 04/07/2021 

 

28/06/2021 Poniedziałek 

18:00 + Doroty Działak w 4 rocz. śm. int. rodz. Jończyk. 

 

29/06/2021 Wtorek 

18:00 + Henryka Białek w 14 rocz. śm. int. żony i dzieci. 

 

30/06/2021 Środa 

18:00 

O Boże błog. moc Ducha Świętego, opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia 

dla Bartosza Adwent i chrzestnej Katarzyny. 

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

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Ścięgien z racji pośw. pól                

i ogrodów. 

O Boże błog. obfitość plonów dla społeczności Lekomina z racji pośw. pól           

i ogrodów. 

+ Doroty Działak w 4 rocz. śm. int. rodziny. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Czesławy Milcarz i Wiesławy Białogońskiej 

   z rodz. 

+ Krystyny Jass w 1 rocz. śm. int. syna Dariusza z żona i wnuczką Nelą. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz. Wójcików. 

+ Teresy Rasztabiga int. Przyjaciół Zesp. Szkół Mechanicznych w Kielcach. 

+ Leokadii i Janusza Machura int. rodz. Fabickich i Krakowiaków. 

+ Stanisława Król int. Barbary z rodz. 

+ Romana Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Witolda Starz int. rodz. Karczów i Wiechów. 

+ Leszka Zimnickiego int. mieszk. Os. Wrzosy. 

+ Władysławy Niebudek int. siostry z rodz. 

+ Mariana Dulęby w 2 rocz. śm. 

+ Czesława Adamiec int. Marianny Adamiec. 

+ Janiny Jaros int. mieszk. Chrustów. 

+ Mariana Adamiec int. rodz. Milcarzów i Paprosów. 

+ Zygmunta Wójcik w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Danuty Mariana Fąfara. 

+ Władysławy w 7 rocz. śm.  Józefa Wojtaś i zm. z rodz. Wojtaś Majewskich 

   i Michalskich. 

+ Stanisławy Adamiec int. córki Zdzisławy z rodz. 

+ Marianny Moćko int. Zofii Kłosowskiej. 

+ Janusza Zagdańskiego int. sąsiadów Pastuszków. 

+ Mariana Gosek z racji imienin int żony i córek z rodz. 

 

01/07/2021 Czwartek 

18:00 Za dar kapłanów z int. Apostolatu Margaretka. 

 

02/07/2021 Piątek 

18:00 + Edwarda Sarek int. Krzysztofa z rodz. 

 

03/07/2021 Sobota 

08:00 + Teresy Rasztabiga int. rodz. Wawszczaków. 

 

04/07/2021 XIV Niedziela Zwykła 

08:00 + Stanisławy Władysława w 14 rocz. śm. Górzyńskich. 

10:00 + Zygmunta Stanisława Wójcik int. mamy i żony Bronisławy. 

12:00 + Wiesława w rocz. śm. Anny Materek, Janiny Wincentego 

              Wrońskich. 

16:00 rez. Zarzecka Ewa. 

 


