
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 15.01.2023 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. Jezus przyszedł zgładzić nasze grzechy. Nie 

zakończył swojego miłosierdzia z chwilą odejścia do Ojca. Pozostawił nam 

niezwykły sakrament kapłaństwa, poprzez który ciągle udziela nam 

odpuszczenia grzechów: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Jezus 

przez kapłanów chrzci Duchem Świętym. On, nasz Pan, pozostał z nami                 

w sakramencie Eucharystii, sprawowanej przez kapłana. Tak oto                              

w sakramencie kapłaństwa wypełnia się obietnica Pana: A oto Ja jestem                 

z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». W sakramentach, 

widzialnych znakach, sprawowanych przez kapłan, Jezus objawia swoją 

niewidzialną moc. 

Porządek kolędy w tym tygodniu: 

Wrzosowa księża do siebie 16.01.2023 – Pn. 15.00 

Gruszka nr 10 – 62; 5 – 43 ks. równolegle 17.01.2023 – Wt. 15.00 

Gruszka nr 74 – 114; 51 – 101 + Srebrna ks. równ. 19.01. 2023 – Czw. 15.00 

Gruszka 107 – 185 + Urocza ks. równolegle 20.01.2023 – Pt. 15.00 

Barcza 21.01.2023 – Sb. 10.00 

 

Dziękuję Wszystkim, którzy nas do tej pory przyjęli w swoje gościnne progi. 

Proszę, aby Rodziny, które zamierzają przyjąć Kapłana z pasterskim 

błogosławieństwem, otworzyły furtki, bramy swoich posesji. Pięknie, gdy 

Gospodarz oczekuje księdza na zewnątrz. Proszę, aby Rodzina u których 

zaczynamy wizytę duszpasterską (trzeba się umówić ze sobą, bowiem księżą 

zaczynają od różnych rodzin) przyjechała po księży. 

 

W następna niedzielę będziemy przeżywać doroczny Dzień Seminaryjny. 
 

Informujemy, że sakrament bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Mariana 

Florczyka będzie 23.06.2023 r. o godz. 1600. 
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J 1, 29-34 

Duch Święty spoczął na Jezusie 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie 

przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 

aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak 

gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz 

Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 

Bożym». 

Oto słowo Pańskie. 
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Proszę potwierdzać zarezerwowane msze św. przynajmniej trzy tyg. 

wcześniej. Później są wypisane intencje i pojawiają się problemy. 

Kancelaria parafialna w poniedziałek od 800 do 900 i środę od 1500 – 1630. 

 
Bóg zapłać V gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 120 zł.                      

W sobotę zapraszam o godz. 900 ostatnie Rodziny - VI gr. ze Ścięgien.  

Klub „Wolna Strefa otwarty jest od Nowego Roku w piątki od godz. 1300 do 

1900 i w soboty od 1000 do 1400 – zapraszamy. 

 

W środę 25.01 będziemy uroczyście obchodzić 160. rocznicę wybuchu 

powstania styczniowego w naszej Małej Ojczyźnie. Po przedpołudniowych 

uroczystościach o godz. 1700 będzie sprawowana msza św. po której będzie 

spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli, gości oraz parafian w Domu 

Parafialnym. Szczegóły za tydzień, dzisiaj informujemy, aby zarezerwować 

sobie czas. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 16 - 22/01/2023 

16/01/2023 Poniedziałek 

07:00 Int. wolna. 

17/01/2023 Wtorek 

07:00 1. + Bronisławy w 3 rocz. śm. i zm. z rodz. Błońskich  

       i Kołodziejczyków. 

2. Int. wolna. 

18/01/2023 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o Boże błog. i dar wdzięczności. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla V grupy ze Ścięgien i ich rodz. troszcz. 

się o kościół. 

Dziękczynna za przebytą operację i powrót do zdrowia z prośbą o Boże błog. 

za przyczyną M.B.N.P. 

W int. Edyty w 40 rocz. ur. z prośbą o Boże błog. 

Dzięk. za dar mocy sakr. małż. w 37 rocz. z prośbą o Boże błog. moc Ducha 

Świętego i opiekę M.B.N.P. dla Marka i Renaty; Janusza i Grażyny. 

+ Janiny Jędryka int. Janiny Iwony Jończyk. 

+ Janiny Knez int. mieszk. Wrzosy. 

+ Genowefy Jończyk int. rodz. Dąbrowskich i Kasiców. 

+ Stanisława Cieślak int. wnuków Oli i Wiktora. 

+ Danuty Edwarda Kołda int. wnuków. 

+ Heleny Mazur int. Prac. Zakład. Gazowniczego w Kielcach. 

+ Andrzeja Życińskiego int. siostry ciotecznej Danuty, Renaty i brata Leszka. 

+ Adeli Molendowskiej w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Ireny Zarzyckiej w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Celiny Tkacz int. wnuczek z rodz. 

+ Marianny Józefa Bujnowskich, Stefana Barucha. 

+ zmarłe Siostry Róż. z Zachełmia. 

+ Marianny Adamiec int. córki Teresy z mężem. 

+ Heleny Gosek int. mieszk. Chrustów. 

19/01/2023 Czwartek 

07:00 1. + Celiny Tkacz int. mieszk. Chrustów. 

2. Int. wolna. 

20/01/2023 Piątek 

07:00 1. Int. wolna. 2. Int. wolna. 

21/01/2023 Sobota 

08:00 1. + Andrzeja Życińskiego int. sąsiadów. 

2. + Adeli Molendowskiej int. Moniki i Pawła z rodz. 

22/01/2023 III Niedziela Zwykła 

08:00 + Stanisława Felicji Stanisława Eugeniusza Stanisławy Sykulskich. 

10:00 + Bożeny Nyga w 5 rocz. śm. 

12:00 + Kazimierza w 1 rocz. śm. Jacka Bracha int. żony i matki. 

16:00 + Stefana w 23 rocz. śm. Janiny Kopeć. 


