
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 06.03.2022 r.  
 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

Nie przystąpi do niego niedola, a cios nie dosięgnie jego namiotu. 

Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Można by sądzić po wydarzeniach na Ukrainie, że człowiek jest całkowicie 

bezbronny wobec bestialstwa agresora, jednak ci, którzy ufają Panu w Nim 

znajdują opiekę i pomoc. Ci którzy wypowiadają: słowo wiary, którą 

głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 

Zapewne Pan ni opuści tych, którzy, Bogu swemu, oddają pokłon i Jemu 

samemu służą. To jest również dla nas, czas szczególnego zaufania Bogu                

i trwania przed Nim, czas miłości Boga i każdego bliźniego. 

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Tegoroczny WP szczególny                       

i tragiczny dla narodu ukraińskiego, może nam pomóc uregulować nasze 

życie wewnętrzne, a zewnętrzne znaki: modlitwy, postu i jałmużny mogą 

służyć tej przemianie, jak również błagalnej modlitwie o pokój na Ukrainie   

i w całym świecie. Abstynencja od alkoholu i innych uzależnień, odjęcie 

sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie i wodzie – raz w tygodniu                                  

i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości wobec siebie. Niech nam                

w tym pomagają nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1630 

Gorzkich Żali w niedziele przed mszą św. o godz. 1530. 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność na Ukrainę. W Środę Popielcową zebraliśmy 

5299 zł. niedzielną zbiórkę zawiozłem do Caritas, po uzyskaniu informacji, 

poinformuję. Szczególnie dziękuję za modlitwę w intencji narodu 

ukraińskiego i o nawrócenie Rosji, o co prosiła Matka Boża w objawieniach 

fatimskich. Podjęliśmy decyzje z Radą Parafialną, że nie będziemy 

organizowali dodatkowego punktu zbiórki na Ukrainę, z tej racji, że                        

w Gminie jest wiele takich punktów. Pan Wójt informuje, że powołał zespół 

koordynatorów, prosi o zgłaszanie indywidualnie przyjętych uchodźców 

przez mieszkańców do UG. Całość komunikatu Wójta na str. Gminy                     

i Parafii. Podjęliśmy z Radą Parafialną decyzję, że gdy sytuacja tego będzie  
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza   Łk 6, 39-45 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół 

obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 

własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 

drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie 

widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 

ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, 

które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się 

każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 

winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 

a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią 

jego usta».  

Oto słowo Pańskie. 
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wymagała przyjmiemy uchodźców do Domu Parafialnego, w związku z tym, 

pilnie prosimy o pomoc w celu zainstalowania natrysku w Domu 

Parafialnym. O decyzji przyjęcia poinformuję, zarazem prosząc o niezbędne 

doposażenie. Ks. Dyrektor Caritas Kieleckiej dziękuje za ofiarność naszych 

parafii – 500 000 PLN zostało przekazane Caritas Polska na pomoc doraźną. 

Ofiary można wpłacać na konto Caritas Kielce, parafii z dopiskiem Ukraina 

lub wrzucić na tacę w kopercie z dopiskiem Ukraina. Caritas zachęca do 

przygotowywania paczek dla oblężonych Ukraińców – szczegóły na stronie. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku                                   

od godz. 1600.  z możliwością spowiedzi. 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w pon. śr. piątek 1500 - 1600. 

Bóg zapłać VIII gr. Rodzin z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 160 zł. 

Msza św. w intencji tych Rodzin w środę na mszy św. do M.B.N.P. o godz. 

1700. W sobotę zapraszam IX gr. 10 Rodzin z Zachełmia. 

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszli + Maria Grabowska                          

i Witold Gębski z Zachełmia oraz Stanisław Pastuszka z Jaworzy.  
 

INTENCJE MSZY ŚW. 07 - 13/03/2022 

07/03/2022 Poniedziałek 

17:00 + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

08/03/2022 Wtorek 

17:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. + Siostry Heleny Grzegorza Wydrych. 

09/03/2022 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświęt. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla Mateusza i Sióstr Róż. z Zachełmia. 

O Boże błog. opiekę M.B.N.P. dla VIII gr. z Zachełmia i ich rodz. troszcz. o kł. 

+ Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

+ Katarzyny Wawrzak i Heleny Marcisz. 

+ Wandy Radek int. chrześnicy Bogusławy z rodz. 

+ Stanisława Borowiec int. bliskich znajomych z Zachełmia. 

+ Stanisława Górzyńskiego int. sąsiadów. 

+ Sławomira Garyckiego int. Elżbiety Andrzeja Adamiec z rodz. 

+ Kazimierza Bracha int. Anny Pawła Krzyżak. 

+ Lecha Nawrockiego int. żony z dziećmi. 

+ Zdzisława Knez int. brata z żoną. 

+ Bożeny Nuckowskiej - Pardyka int. syna Marcina z rodz. 

+ Stefanii Rozwadowskiej int. mieszk. Chrustów. 

+ Jerzego Korus int. mieszk. Małych Chrustów. 

+ Czesławy Rasztabiga w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Janiny Kopeć w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Marianny Zaręba w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Mieczysława Zarzyckiego int. syna Jerzego z rodz. 

+ Kazimiery w 4 rocz. śm. Władysława Tkacz. 

+ Marii Grabowskiej int. męża. 

10/03/2022 Czwartek 

17:00 1. W int. Tymoteusza w 3 rocz. ur. o Boże błog. i opiekę M. Naj.  

                 int.   rodziców i siostry. 

2. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

11/03/2022 Piątek 

17:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. + Tomasza Jana Borek, Władysława Żołądek. 

12/03/2022 Sobota 

08:00 1. W int. ks. Grzegorza Sęk o Boże błog. moc Ducha Świętego  

     i opiekę Matki Kapłanów. 

2. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

13/03/2022 II Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Wiesława w 4 rocz. śm. Weroniki Józefa Karcz. 

10:00 + Jerzego Paryska w 6 rocz. śm. Stanisławy Stefana Starz. 

12:00 + Henryki w 12 rocz. śm. Stanisława Jończyk. 

16:00 + Zofii Dubińskiej - gregorianka 


