
 

 

     Ogłoszenia duszpasterskie 24.07.2022 
 

«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On 

rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 

Twoje imię; - Ojcze nasz, modlitwa, którą znamy od najmłodszych lat                   

a zapewne ciągle nie odkryta. Ojcze – Tatusiu, wielu z nas być może ma 

problem aby mówić do Pana Boga – Tatusiu. Gdy przeanalizujemy siedem 

próśb zawartych w modlitwie Pańskiej i mamy odwagę stanąć w prawdzie, 

to nie jest oczywistym, że w pełni zrozumieliśmy modlitwę Pana. Do tego 

Jezus puentuje swoją naukę o modlitwie najważniejszą prośbą o Ducha 

Świętego - o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy 

Go proszą». Tylko On może nas wprowadzić w głębiny Bożego – 

Ojcowskiego Serca. 
 
Dzisiaj po każdej z mszy św. poświęcenie pojazdów z racji przypadającego 

wspomnienia św. Krzysztofa. Ofiary z racji poświęcenia przekażemy na 

zakup środków transportu polskim misjonarzom. 
 
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700, wtedy jest możliwość 

spowiedzi. 
                                         
Kancelaria paraf czynna w wakacje w poniedziałek  i piątek od 1500 – 1630. 

Nadal w klubie Wolna Strefa trwają półkolonie dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1600 - zapraszamy. 

Poszukujemy pracownika etatowego do klubu z wykształceniem lub 

przygotowaniem pedagogicznym. 

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom I gr.  z Jaworzy oraz ofiarę 280 zł. 

W sobotę zapraszam II gr. z Jaworzy.                           

Do końca tygodnia przyjmuje zapisy na pielgrzymkę do Medjugorie                    

w dniach 17.09 – 24.09. 2022 r. W niedzielę ogłoszę czy się odbędzie. 

9.08 będzie u nas 42 Pielgrzymka Diecezji Siedleckiej –  a 7.08 przez 

Jaworze o godz. 800 przejdzie Pielgrzymka z Ostrowca Św. Osoby chętne 

pomóc w ugoszczeniu pielgrzymów, proszę o kontakt z p. G. Grudziecką.  

W czwartek 1830 spotkanie Organizatorów Parafialnego Festynu Rodzinnego 
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 11, 1-13 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan 

nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, 

mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 

królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień                           

i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw 

nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: 

«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie                    

z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie 

naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. 

Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał 

z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa 

wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy 

bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie 

otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu 

kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi                 

o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 

Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 25 - 31/07/2022 

 

25/07/2022 Poniedziałek 

13:00 Pogrzebowa + Stanisław Kopeć. 

18:00 + Genowefy w 31 rocz. śm. Franciszka Żołądek, Kazimiery Wacława 

              Jaroszewskich. 

 

26/07/2022 Wtorek 

18:00 + Ireny Chutnik - int. rodz. Nowakowskich. 

 

27/07/2022 Środa 

18:00 

W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla I gr. z Jaworzy i ich rodz. troszczących 

się o kościół. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia dla Teresy Jończyk                   

z racji 78 urodz. - int. córki Elizy z rodz. 

+ Sławomira Garyckiego int. Sylwestra i Marcina Liwocha. 

+ Mariana Wójcik int. rodz. Pastuszka i Bekierów. 

+ Bolesława Starz int. Strażaków Emerytów K.M. P.S.P. w Kielcach. 

+ Stefana Mańkus int. koleżanek córki Mileny. 

+ Ireny Chutnik int. wnuka Mateusza i wnuczki Martyny z rodzinami. 

+ Rozalii Błońskiej int. bratowej z dziećmi. 

+ Bronisławy Wójcik int.sąsiadów Dąbrowskich z rodz. 

+ Jacka Pełka w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Barbary Stąpór w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Stanisławy Wydrych int. syna Rafała z rodz. 

+ Stefana Kozieł int. sąsiadów Korusów i Biesaków.   

+ Janiny w 8 rocz. śm. Józefa Krzysztofa. 

+ Krystyny Leokadii Wincentego Mondzik, Mariana Jana Salwa. 

28/07/2022 Czwartek 

18:00 + Bolesława Starz- int. Strażaków Emerytów K.M. P.S.P. w Kielcach. 

 

29/07/2022 Piątek 

18:00 + Bolesława Starz - int. Strażaków Emerytów K.M. P.S.P. w Kielcach. 

 

30/07/2022 Sobota 

08:00 + Bolesława Starz - int. Pracowników Poczta Polska Ochrona. 

 

31/07/2022 XVIII Niedziela Zwykła 

08:00 + Jana Janiny Milcarz, Jana Kowalskiego. 

 

10:00 + Marianny Franciszka Żołądek, Marii Wojciecha Zagdańskich. 

 

12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. potrzebne łaski 

          i dar zdrowia dla Krzysztofa, Małgorzaty i Henryki z racji imienin. 

 

16:00 Rez. Pedryc. 

 


