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9 maja odbył się VIII Wiosenny Turniej Ta ńca   DISCO & CHEERLEADERS 
organizowany przez Kielecki Teatr Tańca. Nasze Angeluski zgłosiły swój akces w tym 
Turnieju. I udało się! Zakwalifikowały si ę do ścisłego finału. W efekcie zajęły VI i VII 
miejsce. Brawo! /na zdjęciu Ks. Proboszcz odbiera Statuetkę od organizatora imprezy/ 
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 EWANGELIA NA  SZÓSTĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                                      J 15,9-17                          

Przykazanie miłości 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 
was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni 
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by 
owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w 
imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. 

� ●  
 

Żeby wytrwać, trzeba nieustannie starać się wypełniać to, czego 
Bóg od nas chce. Nie wystarcza jednak etyka obowiązku. 
Potrzebna jest postawa dziecka, które czyni wszystko z miłości do 
Ojca. 

ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 112. 

 

   
W garderobie Teatru nasi tancerze                Grupa starsza zespołu Angels na scenie 
poprawiaja fryzury, makija ż, stroje.              Teatru. Prezentują się bardzo pięknie. 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00. 
2. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tj. 31.V br., 22 dzieci z naszej 
    parafii będzie przeżywać I Komuni ę świętą, a w tydzień później, tj. 7 VI br. 
    o godz. 12.00 – 27 dzieci Rocznicę I Komunii św. i Promocję Ministranck ą. 
3. Przypominam Pielgrzymom, że wyjeżdżamy na dwudniową pielgrzymkę 
    w najbliższy piątek, tj. 22 V br. o godz. 5.45 z Pl. JPII. 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Staś do Jasia: 
- Za co masz ten dyplom? 
- Za to, że śpiewałem. 
- A ten medal? 
- Za to, że przestałem śpiewać. 
 
Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku i wskazując na zamek pytają:  
- Czy pan mieszka w tym zamku?  
- Tak.  
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?  
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem. 
 
Wnuczek chce usiąść babci na kolana. 
- Nie, bo mnie nóżki bolą - mówi babcia. 
- Dlaczego? - pyta wnuczek. 
- A bo ja z dworca przyszłam na nogach. 
- Oj, kłamiesz babciu. Tata mówi, że Cię diabli przynieśli. 
                 

               
To finałowy taniec młodszej grupy zespołu Angels. Swoim wdziękiem 
i umiejętnościami tanecznymi podbili serca publiczności i… jurorów! 
 
 



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK 18. 05. 2009. 
18.00 Za +Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Antoniego i Janinę Skorupińskich. 
                                                       
                                                       WTOREK 19. 05. 2009 
18.00 int. wolna. 
                                                                
                                                                  ŚRODA 20. 05. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Zofię, Jadwigę i Czesława Sputowskich; 
                +Władysława Wojciechowskiego /int. od chrzestnej/oraz Władysława 
                  Jóźwika, 
                +Andrzeja i Martę Tworskich, z cr. Tworskich i Fuksów, Antoniego 
                   i Rozalię Bis, z cr. Bisów i Trzcińskich; 
                +Zygmunta Galińskiego, Stefana i Wiktorię Wolskich; 
                +Stanisława Matuszczaka, dziadków Bazylaków i Matuszczaków; 
                +Jana Woźniaka i Grzegorza Kowalskiego w 6 rocz. śmierci /int. od  
                   Bogusławy z rodziną/; 
                +dziadków Strzechowskich i Skonecznych, zm. z rodz. Skonecznych 
                   i Balcerzaków oraz Jana Polita; 
                +Apolonię Nowak w 1 rocz. śmierci, Stanisławę i Józefa Nowaków 
                   Zofię Borsę i Danutę Kotyńską; 
                +Szczepana Więckowskiego /int. od córki Władysławy z rodziną/; 
                +Antoniego i Eleonorę Szczepańskich oraz Ewę Sekuła; 
                +Józefę Marczak /int. od męża/; 
                +Gabrielę Włodarczyk /popogrzebowa/; 
                +Helenę Gólczyńską i cr. Haraśnych.  

                                    
                                            CZWARTEK 21. 05. 2009 

18.00 Int. wolna.  
                                                      PIĄTEK 22. 05 2009 
18.00 int. wolna. 
                                                     
                                                      SOBOTA 23. 05. 2009 
18.00 Za +Tadeusza Sosnowskiego w 5 rocz. śmierci. 
19.00 Za +Bolesława i Stanisławę Wójciak oraz Helenę i Bronisława Szadkowskich. 
                                                       
                                                      NIEDZIELA 24. 05. 2009.  

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Edyty Kozitulskiej z racji 18 rocz. urodzin 
                   i dla Katarzyny w 6 rocz. urodzin. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny z racji 77 rocz. urodzin i całej 
                   rodziny. 
18.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak. 
 


