
 

Ogłoszenia duszpasterskie 08.08.2021 r. 
 

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Tak modli się dzisiaj Psalmista. 

Dobroć Pana przejawia się w darze chleba życia: Ja jestem chlebem żywym, 

który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jakiej 

łaski wiary potrzeba, aby nie myśleć, że tj. opłatek, jak niestety wielu myśli     

i mówi. To jest prawdziwy Chleb z nieba – Panie przymnóż nam wiary. 

W tym tygodniu: poniedziałek św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki 

Europy. We wtorek św. Wawrzyńca – męczennika. W piątek – Matki Bożej 

Fatimskiej – nabożeństwo o godz. 2000. W sobotę. św. Maksymiliana.                   

W niedzielę Uroczystość Wniebowzięcia NMP - W tym roku obchodzimy 

77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszej wspólnocie 

parafialnej uczcimy to wydarzenie 13.08 podczas Nabożeństwa Fatimskiego 

o godzinie 2000. Będziemy się modlić w intencji: Bohaterów – Żołnierzy 

Armii Krajowej, którzy 77 lat temu wyruszyli z Zagnańska – Siodeł na 

pomoc walczącej stolicy. 15 sierpnia po Eucharystii o godzinie 1300 

zapraszamy parafian na uroczystość złożenia kwiatów i zniczy przy obelisku 

upamiętniającym to wydarzenie. Pomnik znajduje się po prawej stronie przy 

drodze do Kielc za Siodłami (przy czerwonym szlaku na Sosnowicy). 
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi z wyjątkiem piątku i soboty. 
 
Bóg zapłać rodz. IV gr. z Chrustów za troskę o kościół i ofiarę 210 zł. Msza 

św. w ich int. w środę o 1800. W sobotę proszę V gr. rodzin z Chrustów. 
 
Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki i piątki 

od godz. 1500 – 1630. 

Od dzisiaj do soboty włącznie w ramach diecezjalnej peregrynacji, gościmy 

obraz Figury Niepokalanej Cudownego Medalika. Apostolat Maryjny 

zaprasza przez te dni do wspólnej modlitwy za przyczyną Maryi 

Niepokalanej o godz. 1700 poniedziałek – czwartek, piątek w trakcie 

nabożeństwa fatimskiego i w sobotę po porannej mszy św. o godz. 800. 
 
Organizatorzy LV Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki zapraszają do duchowego 

pielgrzymowania. Na stolikach są ulotki dla osób zainteresowanych.  
 
Dzielę się radością wyremontowania zacieku przy ołtarzu i w korytarzu do 

toalety - jest czynna. Dziękuję Wam za ofiarność w II niedzielę tacy 

inwestycyjnej. Zdecydowałem z Radą Parafialną o koniecznej wymianie 

nagłośnienia w kościele, jesteśmy świadkami wielu awarii – koszt 50/60 tys.  
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J 6, 41-51 

Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem 

chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, 

którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba 

zstąpiłem». 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 

wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy 

będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie 

do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest 

od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, ma życie wieczne. 

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To 

jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem 

żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 09 - 15/08/2021 

09/08/2021 Poniedziałek 

18:00  + Janiny w 17 rocz. śm. Bronisława Gareckich, Janiny Jana Barucha, 

Czesława Gała. 

10/08/2021 Wtorek 

18:00  + Witolda Starz - int. rodz. Chłopek z Kielc. 

11/08/2021 Środa 

18:00  W int. Tomasza i Agnieszki Dąbrowskich w 30 rocz. sakr. małż.                 

z prośbą o Boże błog. i opiekę M. Najświętszej. 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w int. rodz. IV gr. z Chrustów. 

W int. Zofii o Boże błog. i dar zdrowia po operacji. 

W int. Czesława o Boże błog. i dar zdrowia. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. rodz. Fąfara i Rzońca. 

+ Stanisława Król int. Mariana Wawrzeńczyk z córkami. 

+ Romana Cieślak int. mieszk. Małych Chrustów. 

+ Leszka Zimnickiego int. córki Agnieszki. 

+ Władysława Franciszki Adamiec, Jana Rozalii Kurek int. córki. 

+ Ewy Bromblik int.rodz. Błotnickich. 

+ Rafała Tkacz od cioci Barbary Goroń. 

+ Kazimiery w 1 rocz. śm Edwarda Chłopek w 19 rocz. śm. - int. dzieci  

   i wnuków z rodz. 

+ Zygmunta Wójcik int. sąsiadów Dąbrowskich i Pokrzywińskich. 

+ Marianny Moćko int. mieszk. Ścięgien. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. Kazimierza Chłopek. 

+ Stanisławy Adamiec int. wnuczki Justyny z rodz. 

+ Janiny Fąfara int. córki Haliny z synem, synową i wnukami. 

+ Janiny Starz int. wnuczka Marcina z rodz. 

+ Sylwestra Makuch int. mamy. 

+ Zofii Linek int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Mirosławy Piwko int. męża Zbigniewa. 

+ zm. Członkinie Apostolatu Maryjnego. 

12/08/2021 Czwartek 

18:00  + Witolda Starz int. siostry Bożeny z rodz. 

13/08/2021 Piątek 

20:00 Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Zofii i Wacława z prośbą o błog. 

Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej. 

O powołania kapłańskie zakonne i misyjne z naszej parafii int. Sióstr 

Różańcowych z Zachełmia. 

W int. Sióstr Róż. i ich rodz. o łaskę wiary, opiekę M. Bożej, dar zdrowia int. 

Sióstr Różańcowych z Gruszki. 

W int. Maksymiliana Chutnik z racji imienin o Boże błog. dla niego i rodzic. 

W int. ks. Andrzeja i ks. Marka i członków Stow. Patronki Dobrej Śmierci  

o Boże błog. dar wiary int. p. Kubickiej. 

O Boże błog. opiekę Matki Bożej Fatimskiej i dar zdrowia dla Mateusza               

i Sióstr Różańcowych z Zachełmia. 

W int. bohaterów żołnierzy Armii Krajowej w ich 77 rocz. wymarszu na 

pomoc walczącej Warszawie. 

+ Grzegorza Midak int. mieszk. oś. Wrzosy. 

+ Romana Cieślak int. syna Pawła z żoną Anną. 

+ Ewy Bromblik int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Jaros int. prac. przychodni POZ Partner. 

+ Janiny Fąfara w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Rozalii Orzechowskiej w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Moniki Adamiec w 18 rocz. śm. int. córki Alicji. 

+ Anny Marcina Chłopek, Wandy Sławomira Zawrzykraj. 

+ Zofii Linek int. Ewy i Ireny Pięta z rodz. i Zofii Parkita. 

+ Mirosławy Piwko int. siostry Małgorzaty z mężem Dariuszem. 

+ Teresy Cholewka int. rodzeństwa z rodz. 

+ Bronisława Januchty int. rodziny. 

14/08/2021 Sobota 

08:00 O Boże błog. opiekę Matki Najświętszej i moc Ducha Świętego dla 

ks. Jacka Seredyka z racji im. - int. Apostolatu Margaretka. 

15/08/2021 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

08:00 + Edwarda Sarek int. syna Artura z rodz. 

10:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Kacpra z racji ur. i jego rodziców. 

12:00 + Stanisławy Korus, Mirosławy Piwko. 

16:00 + Piotra w 25 rocz. śm. Janiny Leszka Bracha. 


