900 lat na ziemiach polskich
Najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Znajduje się niemal na szczycie zwanym
Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem - 595
m. npm. Miejsce położone jest 40 km od Kielc
i 60 km od Sandomierza. Na górę prowadzą trzy
szlaki turystyczne (jeden drogą). Według tradycji
pierwszy kościół (rotundę) wzniosła tam w 966 r.
Dąbrówka, żona Mieszka. Znalazł się on
w miejscu – jak napisano na historycznej tablicy umieszczonej w krużganku klasztoru - osławionej bałwochwalni, czyli znanej pogańskiej świątyni, gdzie dla potrójnego biesa Świat, Poświat, Pogoda bluźniono. Ślady pogańskiego kultu zachowały
się do dzisiaj na zboczu góry.
Natomiast opactwo benedyktyńskie założył
Bolesław Chrobry w 1006 r. Od X w. aż do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nią sprawują misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Relikwie podarował kościołowi w XII w. św. Emeryk,
syn węgierskiego króla Stefana. W średniowieczu oraz później, aż do kasaty opactwa w 1819 r., Święty Krzyż był jednym z najważniejszych ośrodków intelektualnych i kulturalnych w Polsce. Mnisi przechowywali cenne dzieła sztuki, literatury
i nauki, prowadzili znane skryptorium (warsztat, w którym przepisywali księgi,
m.in. Kazania Świętokrzyskie ) i prowadzili badania przyrodnicze i naukowe. Na
Świętym Krzyżu jest pochowanych wiele znakomitych osobistości, m.in. książę
Jeremi Wiśniowiecki.

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus opuścił okolice Tyru i przez
Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i
prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok, z dala od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął
mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to
znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się
jego uszy, więzy języka się rozwiązały i
mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im
bardziej przykazywał, tym gorliwiej to
rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem
mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym
mowę".
(Mk 7, 31-37)
Wielu sądzi, że pomoc ludziom
niepełnosprawnym to tylko jednostronne
dawanie. Silny i zdrowy daje, a słaby
przyjmuje. Jest to poważne nieporozumienie. W wymiarze duchowym wzajemne
kontakty
kształtują
serca
i uszlachetniają obie strony. Ci, którzy
dobrowolnie podejmują współpracę
z ludźmi niepełnosprawnymi, odkrywają, że więcej w tej współpracy otrzymali,
niż dali. Żyjemy w świecie usuwania na
margines wszystkich słabych, niezdolnych do rywalizacji z mocniejszymi.
Zapominamy jednak, że prawdziwa wartość człowieka ujawnia się w jego odniesieniu do tego, co słabe: do dziecka, starca, chorego, kalekiego. To dlatego
w Ewangelii jest tak wiele scen,

w których opisano spotkanie Zbawiciela
z tymi ludźmi. Ten aspekt chrześcijaństwa jest stanowczo za słabo uwzględniony w katechezie i wychowaniu religijnym. Jak długo katecheza nie zostanie uzupełniona praktyką, tak długo
będzie wydawać ludzi niezdolnych do
dawania ewangelicznego świadectwa.
Każdy rok katechezy winien mieć swój
profil, nie tylko religijnych, ale
i humanitarnych praktyk. Przynajmniej
w jednym roku młodzi ludzie winni zająć się przez jakiś czas konkretnym
człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym. Dopiero w tym kontakcie
można dostrzec, co w młodym sercu się
kryje, ile w nim dobroci, a ile egoizmu.
Ocena z miłości bliźniego jest najlepszym wykładnikiem ewangelicznej postawy.
Ks. Edward Staniek
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BÓBRKA
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
2. Śp. Maria Urban – 2 rocznica śmierci
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
2. Za Parafian
Śp. Bronisław i Zofia Podkaliccy z Rodziną od Anny Matuszewskiej z Rodziną
ORELEC
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Józefa Długa – 3 rocznica śmierci
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Stanisław Kołtun – 2 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Liliany i Mikołaja
Śp. Irena Śnieżek
SOLINA
Śp. Anna Ulanowska – od uczestników
pogrzebu

„Przede wszystkim rodzina, sanktuarium miłości i głębokiej
więzi między osobami, winna bardziej niż ktokolwiek inny być
odpowiedzialna za los najsłabszych, odkrywać swoją decydującą
rolę w formacji niepełnosprawnego, dążyć do jego przystosowania fizycznego i duchowego oraz skutecznego włączenia go w
życie społeczne. Rodzina stanowi naturalne miejsce jego dojrzewania,
harmonijnego wzrostu, kształtowania owej równowagi osobowej i uczuciowej, niezbędnej do nawiązywania właściwych kontaktów i relacji z innymi.”

Św. Jan Paweł II

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXIII Niedziela zwykła 9.09.2018 r.
1. We wtorek po Mszy św. Modlitwa za Ojczyznę – 11 dzień miesiąca.
2. W tym tygodniu przypadają:
- w piątek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
- w sobotę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
3. W sobotę na spotkanie o godz. na godz. 11. 00 do domu parafialnego
zapraszamy naszą scholę .
4. Także w sobotę na godzinę 16.30 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Spotkanie w domu parafialnym.
5. Podobnie jak w latach ubiegłych, za zgodą Księdza Arcybiskupa jest
organizowana zbiórka ibędzie można oddać elektrośmieci a przez to
wspomóc zakup inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej
wspomóc budowę szkoły w Kenii. Odbiór będzie w czwartek 13 września
ok. godz. 14.00. Zużyty sprzęt można przywieźć w środę po południu lub w
czwartek do 14.00 na plac przy domu parafialnym.
6. W dniach 12-14 października organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Wychowawczynie w Czarnej. W programie zwiedzanie
sanktuariów i miejsc pamięci historycznej ziemi kieleckiej. Koszt 300 zł.
Szczegółowe informacje w zakrystii i na stronie parafialnej pod nazwą
PIELGRZYMKA.
7. W dniach 22-23 września odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
Bóbrka
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Orelec
*Dziękujemy Rodzinom za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj
prosimy Rodzinę Pani Heleny Węgrzyn.
Wszystkim życzymy doświadczenia Mocy i Miłości Boga.

