
21 czerwca 2020 - XII niedziela zwykła 

1. Obchodzimy dziś XII niedziele zwykła w roku liturgicznym Kościoła. Po południu o 
godzinie 17.00 nieszpory, 17.30 nabożeństwo czerwcowe. O 18.00 i 21.00 wieczorne 
Msze święte. 

2. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w środę – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

3. W e wtorek o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza święta w intencjach 
zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo św. O. Pio. Karteczki z intencjami 
można wrzucać do skrytki pod feretronem świętego z Pietrelciny. 

4. W piątek, o godzinie 8:30 zostanie odprawiona Msza święta na zakończenie roku 
szkolnego dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Pińczowie. Serdecznie zapraszamy Nauczycieli, Pracowników, Uczniów i 
Rodziców. 

5. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. 

Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej: 

W sobotę, 27 czerwca odbędzie się po raz kolejny Msza święta i marsz pokutny ulicami Kielc 
w intencji wypełnienia Ślubów Jasnogórskich Narodu, aby Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii. 

Msza święta będzie sprawowana w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej w 
Kielcach o godzinie 11.00. Następie wierni wyruszą z modlitwą różańcową w stronę Bazyliki 
Katedralnej, zatrzymując się przy różnych stacjach, upamiętniających Księży „niezłomnych”, 
prześladowanych i pomordowanych podczas okupacji hitlerowskiej i w czasach 
stalinowskich. 

Marsz zakończy się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kościele seminaryjnym 
Trójcy Świętej. 

 

14 czerwca 2020     XI niedziela zwykła 

1. Obchodzimy dziś XI niedzielę zwykłą w roku liturgicznym Kościoła. Po południu o 
17.00 - nieszpory, 17.30 - nabożeństwo czerwcowe. O 18.00 i 21.00 wieczorne Msze 
święte. 

2. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy do uczestnictwa w procesji eucharystycznej 
codziennie, podczas nabożeństwa czerwcowego. 

3. Jutro przypada 28 rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Mirowskiej. 
Na każdej Mszy świętej będziemy dziękować dobremu Bogu za tą nadzwyczajną 
łaskę, iż w naszym Sanktuarium możemy cieszyć się wielkim Skarbem, jakim jest 
koronowane oblicze Maryi w Jej cudownym Obrazie. 

4. W najbliższym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w poniedziałek – wspomnienie bł. Jolanty - zakonnicy; 



- w środę - wspomnienie św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego - zakonnika; 

- w piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – za publiczne odmówienie Aktu 
Wynagrodzenia, można uzyskać odpust zupełny; 

- w sobotę - wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

5. W przyszłą niedzielę, na Mszy świętej o godzinie 10.00 Zostaną poświęcone 
książeczki dla dzieci przygotowujących się w naszej Parafii do I Komunii świętej. Po 
Mszy zapraszamy na krótkie spotkanie z Rodzicami. 

6. Także w przyszłą niedzielę, o godzinie 15.00, w Skrzypiowie odbędzie się Msza 
święta w intencji obfitych plonów, połączona z błogosławieństwem pól. 

7. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli. 

Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej: 

20 czerwca 2020 o godzinie 17.20 rozpocznie się kolejne XVIII Diecezjalne Spotkanie 
Młodych w Wiślicy, pod hasłem „Wstań, daję ci imię nowe!”, organizowane przez 
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kieleckiej. 

Biskup kielecki Jan Piotrowski serdecznie zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej 
Diecezji do włączenia się w tę inicjatywę modlitewną, którą w tym roku będziemy 
transmitować na stronach internetowych Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Kieleckiej. 
Natomiast do Wiślicy zapraszamy wszystkich duszpasterzy młodzieży z przedstawicielami 
wspólnot. 

 

X niedziela zwykła 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

7 czerwca 2020 

1. W dzisiejszą niedziele obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Po południu o 
godzinie 17.00 nieszpory, a o 17.30 nabożeństwo czerwcowe. 18.00 i 21 .00 
wieczorne Msze św. 

2. We wtorek 9 dzień nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18.00 zostanie 
odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Jadwigi Królowej; 

- w czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszym 
Sanktuarium będą odprawiane wg. porządku niedzielnego. Po Mszy świętej o godzinie 10:00 
udamy się z procesją do czterech ołtarzy na placu kościelnym. Zamknięcie procesji w ramach 
placu kościelnego, spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią. Zwracamy się 
z prośbą do Parafian o pomoc w przygotowaniu ołtarzy. Od piątku rozpoczniemy Oktawę 
Bożego Ciała. Codziennie po Mszy św. wieczornej przejdziemy z procesją eucharystyczną. 



- sobota, 13 czerwca - obchodzimy odpust ku czci św. Antoniego z Padwy. Msze św. o 
godzinie: 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00. 

4. W sobotę 13 czerwca, przeżywać będziemy kolejny w tym roku Dzień Fatimski. 
Zapraszamy do naszego sanktuarium na modlitwę różańcową: 19.00 – I część; 19.30 – 
II część; 20.00 – III część i 20.30 – IV część różańca. 

O godzinie 21.00 zostanie odprawiona Msza św., którą zakończy procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej. Prosimy, aby zabrać ze sobą świece. 

5. Wczoraj rozpoczęliśmy w naszym Sanktuarium letnią edycję Kursu 
Przedmałżeńskiego. Chętnych, którzy chcieliby jeszcze dołączyć, zapraszamy dzisiaj 
na 19.00. 

6. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli oraz szczęśliwego tygodnia. 

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która 
kończy okres Wielkanocny. Po południu o godzinie 17:00 nieszpory, a o 17:30 
nabożeństwo majowe. 

2. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła; 

- w środę – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy; 

- w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

- w piątek – wspomnienie św. Bonifacego – biskupa i męczennika. 

3. W poniedziałek rozpoczynamy miesiąc czerwiec. Zapraszamy na Nabożeństwa ku 
czci Najświętszego Serca Jezusa, które odprawiać będziemy codziennie, o godzinie 
17:30. 

4. We wtorek 8 dzień Nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18:00 zostanie 
odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

5. W środę o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy chrześcijańskiej: I czwartek i I piątek 

czerwca. W I czwartek zapraszamy na Mszę świętą wotywną o św. Janie Pawle II, 
która odprawimy o godzinie 18:00. W I piątek spowiedź na każdej Mszy św. 

Ofiary zbierane na tece w tym tygodniu przeznaczone są na wsparcie działalności misyjnej 
kościoła kieleckiego. 

DO chorych, z tradycyjną pierwszopiątkową posługą sakramentalną, z racji obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa, kapłani udadzą się od I piątku września. 

7. w sobotę o godzinie 19:00 rozpoczynamy w naszym Sanktuarium letnią edycję 
Kursu Przedmałżeńskiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. 



8. Od przyszłej niedzieli, do końca sierpnia, będziemy odprawiać dodatkową Mszę 
św. o godzinie 21:00. 

9. Przypominamy, że władze państwowe zniosły limity osób, mogących być 
zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii. Jednakże wciąż 
obowiązuje posiadanie maseczek, które zdejmujemy tylko podczas przystępowania do 
Komunii św. 

10. Wszystkim życzymy błogosławione niedzieli oraz szczęśliwego tygodnia. 

Pińczów, 31 maja 2020                                              proboszcz O. Wojciech Madej 

 

VII niedziela wielkanocna 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 r. 

1. W dzisiejsza niedzielę Wielkanocy obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Zapraszamy na nieszpory o godzinie 17:00 i Nabożeństwo Majowe o 
17:30. 

2. We wtorek 7 dzień nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18:00 zostanie 
odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. Także we wtorek – 26 maja – obchodzić będziemy Dzień Matki. Pamiętajmy o Nich 
w swojej modlitwie, wypraszając dla żyjących Boże błogosławieństwo i zdrowie, a dla 
zmarłych, wieczny pokój w Królestwie Bożym. 

4. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- we wtorek – wspomnienie św. Filipa Nereusza – prezbitera; 

- w piątek – wspomnienie św. Urszul i Leduchowskiej – dziewicy. 

5. Trwa Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlitwy nowennowe 
odmawiane są podczas nabożeństwa majowego. 

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
która kończy okres wielkanocny. 

7. W sobotę, 6 czerwca (za dwa tygodnie) o godzinie 19:00 rozpoczynamy w naszym 
Sanktuarium letnią edycję Kursu Przedmałżeńskiego. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 

8. W świetle obowiązujących przepisów, w naszej świątyni może jednorazowo 
przebywać 60 osób. Na dziedzińcu kościelnym także można brać udział w Eucharystii, 
przy zachowaniu stosownej odległości od siebie. Przypominamy o noszeniu 
maseczek.  

Proboszcz O. Wojciech 

 

VI niedziela wielkanocna 17 maja 2020 r. 



1. Przeżywamy dziś VI niedzielę wielkanocną w Roku liturgicznym Kościoła. 
Popołudniu – Nieszpory o godzinie 17:00 i Nabożeństwo majowe o 17:30. Na 
nabożeństwo ku czci NMP zapraszamy codziennie o godzinie 17:30. 

2. We wtorek szósty dzień Nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18:00 
zostanie odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Feliksa z Cantalice – zakonnika; 

- w środę – święto św. Bernardyna ze Sieny – prezbitera; 

 - w sobotę – Święto  rocznicy poświęcenie Bazyliki św. Ojca Franciszka z Asyżu. 

4. W piątek rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
Modlitwy nowennowe odmawiane będą podczas nabożeństwa majowego. 

5. W świetle obowiązujących przepisów, w naszej świątyni jednorazowo może 
przebywać 60 osób. 48 osób wewnątrz kościoła i 12 osób w korytarzu. Na 
dziedzińcu kościelnym także można brać udział w Eucharystii przy zachowaniu 
stosownej odległości od siebie. Ponadto przypominamy, że w kościołach podczas 
celebrowania Mszy świętej Wierni maja obowiązek zakrywania ust i nosa! Maseczka, 
czy inny rodzaj zakrycia zostaje odsłonięty tylko na czas przyjmowania Komunii 
świętej. 

6. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia. 

 

V niedziela wielkanocna 10 maja 2020 

Obchodzimy dzisiaj V niedziele wielkanocną w roku liturgicznym Kościoła. Popołudniu o 
godzinie 17:00 nieszpory, a o 17:30 nabożeństwo majowe. 

1. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy nastęujące wspomnienia liturgiczne: 

       - we wtorek – wspomnienie św. Leopolda Mandicia z Hercegovi – prezbitera; 

       - w czwartek – święto św. Macieja – Apostoła; 

       - w sobotę – święto św. Andrzeja Boboli – prezbitera i męczennika, patrona Polski. 

3. We wtorek, kolejny (piaty) dzień Nowenny przed uroczystością św. Antoniego z 
Padwy. Zapraszamy do naszego Sanktuarium na Mszę św. z kazaniem nowennowym 
o godzinie 18:00. 

4. W środę odbędzie się pierwszy w tym roku dzień Fatimski. Wzorem lat ubiegłych, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej: o 19:00 I część różańca, 
19:30 – II część; 20:00 – III część; 20:30 – IV część różańca. O 21:00 zostanie 
odprawiona Msza święta. 



5. Także w środę, Jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodzi o. Andrzej. Już dzisiaj 
czcigodnemu Jubilatowi życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej 
Mirowskiej w Jego duszpasterskiej posłudze. 

6. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy świętych a naszego Sanktuarium, która 
przeprowadzamy w każdą niedziele o godzinie 12:00 na naszym kanale Youtube. 

7. Wszystkim Parafianom i Sympatykom naszego Sanktuarium życzymy błogosławionej 
niedzieli i przyszłego tygodnia. 

IV Niedziela Wielkanocna -  3 maja 2020 

1. Przeżywamy dziś IV Niedzielę Wielkanocną, w Roku liturgicznym Kościoła, która 
nazywana jest niedzielą Dobrego Pasterza. Jest ona Światowym Dniem Modlitwy o 
Powołania. Otwiera 57 Tydzień Modlitwy o Powołania do Służby w Kościele. Po 
południu – Nieszpory o godzinie 17:00; 17:30 Nabożeństwo Majowe. Na nabożeństwo 
ku czci NMP zapraszamy codziennie o godzinie 17:30. 

2. We wtorek czwarty tydzień Nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18:00 
zostanie odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. W środę o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza święta zbiorowa za zmarłych. 
Imiona zmarłych można przynosić do zakrystii. 

4. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Floriana – męczennika, 

- w środę – święto św. Apostołów – Filipa i Jakuba, 

- w czwartek – święto NMP - Matki Łaski Bożej, 

- w piątek – uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

4. Informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa, data uroczystości I Komunii św. 
w naszej Parafii ulega zmianie. Ostatecznie I Komunia św. odbędzie się w niedzielę, 6 
września o godzinie – 11:00 i 13:00 - o czym powiadomił proboszcz Parafii o. 
Wojciech. 

5. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy świętej z naszego Sanktuarium, którą 
przeprowadzamy w każdą niedzielę o godzinie 12:00 na klasztornym kanale YouTube. 

6. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i błogosławionego tygodnia. 

 

III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2020 r.  

1. Przeżywamy dziś III niedzielę wielkanocną w Roku Liturgicznym Kościoła, która 
otwiera XII Tydzień Biblijny. Popołudniu – Nieszpory o godzinie 17:00 i Różaniec o 
17:30. Dzisiaj również przypada Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców, 
przeżywana w tym roku pod hasłem: „Z Miłością na wszystkich drogach”. Niech 
będzie to szczególny dzień wdzięczności wobec wszystkich kierowców, 
podejmujących służbę w czasie epidemii. 

2. We wtorek trzeci dzień Nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18 zostanie 
odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 



- w środę – święto św. Katarzyny ze Sieny – dziewicy i doktora Kościoła – Patronki Europy, 

- w sobotę – Uroczystość NMP Królowej Polski. 

4. Od piątku – 1 maja – zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które 
odprawiać będziemy w Sanktuarium o godzinie 17:30. 

5. W tym tygodniu przeżywamy Dni Odnowy Chrześcijańskiej: pierwszy piątek miesiąca 
i pierwszą sobotę miesiąca.  

6. Informujemy, że w związku z epidemią, ojcowie nie będą odwiedzać chorych w 
domach w pierwszy piątek miesiąca. W nagłych wypadkach prosimy o zgłoszenia w 
zakrystii lub telefonicznie. 

7. W świetle obowiązujących przepisów, w naszej świątyni, jednorazowo może 
przebywać 30 osób oraz 10 na korytarzu. Bardzo prosimy o stosowanie się do tych 
zaleceń, gdyż za złamanie ich grozi kara grzywny dla Parafii. Na dziedzińcu 
kościelnym także można brać udział w Eucharystii przy zachowaniu odległości 2 
metrów od siebie. Ponadto przypominamy, że w kościołach podczas celebrowania 
Mszy św. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa! Maseczka, czy inny rodzaj 
zakrycia zostają odsłonięte tylko na czas przyjmowania Komunii świętej. 

 

II Niedziela Wielkanocna, 18 kwietnia 2020 r. 

1. Przeżywamy dziś II niedzielę wielkanocną, którą nazywamy „Biała” z racji 
Uroczystości Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji, przed błogosławieństwem odmówimy 
dziesiątek Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Popołudniu - Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00, Nieszpory o 17:00 i 
Różaniec o godzinie 17:30. 

2. We wtorek drugi dzień Nowenny do św. Antoniego z Padwy. O godzinie 18:00 
zostanie odprawiona Msza św. z kazaniem i modlitwami nowennowymi. 

3. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy następujące wspomnienia liturgiczne: 

- w czwartek – uroczystość św. Wojciecha – biskupa i męczennika – głównego patrona 
Polski. W tym dniu swoje imieniny obchodzi o. Wojciech i br. Idzi. Już dzisiaj składamy 
Solenizantom najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy modlitewnej pamięci. 

- w piątek – wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen – prezbitera i męczennika; 

- w sobotę – święto św. Marka - Ewangelisty 

4. W świetle przepisów, które obowiązywać będą od jutra, 20 kwietnia 2020 roku, w 
naszej świątyni jednorazowo może przebywać 26 osób oraz 6 osób w korytarzu. 
Bardzo prosimy o stosowanie się do tych przepisów, gdyż za złamanie ich grozi kara 
grzywny dla Parafii. 

5. W tym trudnym czasie, szczególnie otwieramy serca na potrzeby bliźnich oraz gorąco 
prosimy Boga, aby – tak jak śpiewamy w suplikacjach – wybawił nas od zarazy, 
głodu, ognia i wojny. 



 


