
Ogłoszenia duszpasterskie 22.08.2021 r. 

 

1. Bóg zapłać Wszystkim za świadectwo wiary w Uroczystość 

Wniebowzięcia N.M.P. Bóg zapłać za szczególne zaangażowanie 

„Jaworzanek” w liturgii Uroczystości, wystrój dożynkowy oraz dar 

chleba; Radzie Parafialnej, a szczególnie p. Romanowi Piskulakowi za 

troskę o pamięć historyczną o naszych Bohaterach w ich 77 rocz. 

zgrupowania w Zagnańsku – Siodłach; Wszystkim, którzy w tym miejscu 

na Sosnowicy, złożyli kwiaty, zapalili znicze i pomodlili się za 

Obrońców Ojczyzny. Szczególnie dziękujemy harcerzom za ich 

obecność w czasie wakacyjnym. 

2. Bóg zapłać rodz. VI gr. z Chrustów za troskę o kościół i ofiarę 280 zł. 

Msza św. w ich int. w środę o 1800. W sobotę prosimy gr. rodzin                

z Chrustów Małych. 

3. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00                 

z możliwością spowiedzi z wyjątkiem soboty. 

4. Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki          

i piątki od godz. 15.00 – 16.30. 

5. Prosimy, aby osoby, które zarezerwowały intencje mszalne o podawanie 

treści przynajmniej dwa tygodnie przed terminem. 

6. W sobotę - 28 sierpnia br. o godz. 16.30 w kościele garnizonowym pw. 

NMP Królowej Polski będzie miała miejsce modlitwa różańcowa, a po 

niej (o godz. 17.00) Msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie 

odbędzie się przemarsz ulicami Kielc z rozważaniem tajemnic 

różańcowych w oczekiwaniu na beatyfikację kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. 

 

7. Zachęcamy również do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Rolników na Jasną Górę w dniach 4-5 września. Szczegóły na plakacie   

w gablocie. 

 

8. Zwracamy się z prośbą o pomoc dla pogorzelców – rodziny Sulejów z 

Bartkowa w odbudowie nowo wybudowanego domu, który uległ 

pożarowi w wyniku uderzenia pioruna 16 sierpnia. W przyszłą niedzielę 

29 sierpnia po każdej Mszy św. będzie możliwość wsparcia tej rodziny 

ofiarami składanymi do puszek. Z góry serdecznie dziękujemy za 

wszelkie ofiary.  
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(J 6, 55. 60-69) 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 

 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym 

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". A wielu spośród Jego 

uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może 

słuchać?" Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, 

rzekł do nich: "To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego 

wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się 

nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz 

pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem od początku wiedział, 

którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: "Oto, dlaczego wam 

powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane 

przez Ojca". Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie 

chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 

słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś 

Świętym Bożym". 

 

Oto Słowo Pańskie.         

 

 

 

 

 



Intencje mszalne 23.08. - 29.08.2021 r. 

 

23.08. Poniedziałek  

18.00 W int. Filipa w 8 rocz. ur. o Boże błog. i opiekę           

M. Bożej. 

 

24.08. Wtorek.  Święto św. Bartłomieja Apostoła;  

18.00 + Barbary Mariana Kowalskich int. Doroty z rodz. 

 

25.08. Środa  

18.00 O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla VI gr. z Chrustów       

i ich rodz. 

+ Stanisława Król int. Rozalii Porzucek. 

+ Romana Cieślak int. sąsiadów z Chrustów Dużych. 

+ Ewy Bromblik int. kolegów męża. 

+ Rafała Tkacz int. wujka Mariana Tkacz z rodz. 

+ Marianny Moćko int. najbliższych Sąsiadów                 

   z Gruszki. 

+ Włodzimierza Życińskiego w 26 rocz. śm. 

+ Janiny Fąfara int. rodz. Milcarzów i Pedryców. 

+ Janiny Starz int. syna Witolda i Edyty z wnukami. 

+ Sylwestra Makuch int. siostry Edyty z mężem                 

   i córkami. 

+ Stanisławy Adamiec int. Sióstr Róż. z Gruszki. 

+ Zofii Linek w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Mirosławy Piwko w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Leokadii Starz. 

+ Marianny Maćko int. brata Czesława z rodz. 

+ Sabiny Klary Wojciecha Bracha. 

 

 

 

26.08. Czwartek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny   

                             Częstochowskiej;  

18.00 + Anny Jana Dulęba. 

 

27.08. Piątek. Wspomnienie św. Moniki 

18.00 + Romana Cieślak int. Mirosława Wojdył z rodz. 

 

28.08. Sobota. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora     

                         Kościoła 

08.00 + Rafała Tkacz int. mieszk. Ścięgien. 

 

29.08. XXII Niedziela Zwykła 

08.00 

+ Bronisławy Stefana Kochańczyk, Stanisława Strójwąs,  

   Rozalii Piotra Marcisz. 

10.00 

+ Leszka w 43 rocz. śm. Ignacego Franciszki Adamiec. 

12.00 

+ Krzysztofa w 6 rocz. śm. i zmarłych z rodz. Moćków. 

16.00 

+ Czesława Molendowskiego int. Teresy z rodz. 
 

 


