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Pozwól mi Twe męki śpiewać i z czułością ubolewać.
O Baranku bez zmazy, który gładzisz me skazy.

Jezu piętnuj Twemi rany w głębi serca chrześcijany!
Niechaj boleść śmierci Twej zmniejszy bóle śmierci mej.

Zbawicielu z mej przyczyny zniosłeś męki - sam bez winy,
Me grzechy na krzyż wbiły i hańbą Cię okryły.
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DROGA KRZYŻOWYCH SPOTKAŃ

I Spotkanie z wyrokiem
Spotkanie dwóch słów.
Słowo Ojca Przedwiecznego i 
słowo ludzkiego wyroku.
Nie wiem, Panie, czy można 
je przyrównać do siebie.
Ale wtedy tak było.
Bardzo gościnnie, chociaż w 
milczeniu, przyjąłeś słowo 
człowieka.
Milczałeś, znając konsekwen-
cje słów tego wyroku.

Ja ich nie znam.
I może dlatego zawsze tyle mówię...
A więc i milczenie może być zwycięstwem.
Któryś dla nas chciał słuchać człowieka...

II Spotkanie z krzyżem
Spotkania tego rodzaju nie należą do przyjemnych w 
życiu. 
Szczególnie właśnie wtedy, gdy wydaje się, że ten 
krzyż nie należy do mnie.
Chwila przyjęcia krzyża jest bardzo ważna. 
Ty umiałeś wyciągnąć po niego ręce. 
Chciałeś przyspieszyć spotkanie ze swoją szubieni-
cą. 
Trzeba mi się uczyć spokoju przy spotkaniu z krzy-
żem, by wyciągnąć po niego rękę. 
Któryś za nas podjął ciężar krzyża...

III Spotkanie z prochem
Dotknąłeś, Panie, ziemi. 
Przecież to nie jest ziemia - to proch. 
Dlaczego upadłeś w niego twarzą? 
Chciałeś go, Panie, uświęcić. 
Czy może być święty brud?... 
Ja często dotykam ziemi.
Żebym się tak mógł wtedy spotkać z Tobą, jak ten 
brud na jerozolimskiej drodze. 
Któryś za nas upadł w proch ziemi...

IV Spotkanie z Matką
W milczeniu; jak wiele mówili-
ście wtedy.
Bez słów.
Oczami.
Miłością.
Musiała być ogromna.
Spotkania w prawdziwej miłości 
są zawsze ciche.
Spotykam wiele matek.

Spotykam przyszłe matki.

Wiem, że często powinienem zamilknąć, by zdać so-
bie sprawę, iż macierzyństwo uczyniło je matkami 
bolesnymi. 
Zamknij wtedy, Panie, moje usta, a otwórz me serce. 
Któryś za nas spotkał się z Matką...

V Spotkanie z Szymonem
Byłeś zmuszony przyjąć niechętną Ci pomoc.
On nie miał innego wyjścia.
Musiał dźwigać wespół z Tobą.
Po chwili dałeś mu poznać, za Kogo niesie krzyż na 
Golgotę.
Chciałbym być, Panie, Szymonem z Cyreny... Je-
stem nim?
Tak, to prawda, że bronię się przed krzyżem jak on.
Każdy z nas, Panie, ma swoją drogę.
Każdy ma swoich Cyrenejeczyków.
Któryś za nas spotkał się z Szymonem...

VI Spotkanie z Weroniką
To był wspaniały dar - Twoja podobizna.
Ja także powinienem być Twoim, Panie, odbiciem.
Mówię, że jestem chrześcijaninem.
W takim razie dlaczego tak często pytają mnie o wy-
znanie.
Czyżby tego nie dostrzegali w moim życiu?
Nie przypominam im Ciebie, Panie.
Proszę Cię o odwagę Weroniki.
Bym nie zatarł Twojego podobieństwa.
Któryś w nas wycisnął swoje Oblicze...

VII Spotkanie niemocy
Ten stan zaczął się już w Getse-
mani.
Panie, jaki Ty teraz jesteś, po 
ludzku sądząc, słaby.
Przypominasz mi moje usta-
wiczne ogrody oliwne przepeł-
nione niemocą.
Z opuszczeniem, bojaźnią i 

ucieczką nawet najbliższych. 
Ustawicznie spotykam się z niemocą.
Trzeba mi wtedy odrywać wzrok od ziemi, na którą 
upadłem, żeby się nie zakochać w słabości. 
Któryś dla nas w słabości padł na ziemię...

VIII Spotkanie z niewiastami
Płakały.
Ten płacz uczynił je symbolem ziemskich matek.
Ale także odwrócił ich uwagę od własnych grze-
chów.
Nie pragnę takiego współczującego płaczu.
Płacząc nad grzechami bliźnich, zapominam o swo-
ich.
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I dlatego ciągle jestem tylko wi-
dzem.
Obserwatorem Twego straszli-
wego pochodu.
A nie jego uczestnikiem.
Proszę Cię, Panie, o łzy płaczu 
nad sobą.
Któryś za nas pocieszał...

IX Spotkanie w omdleniu
Znowu upadłeś, Panie. 
Chciałoby Ci się postawić pytanie: 
Dlaczego jeszcze raz?... 
Czyżby potrzeba było aż tak wiele... 
Już teraz nie musisz wstawać. 
Nawet Cię nie biją.
Dzięki Ci, Panie, za to, że dowlekli Cię omdlałego 
do leżącego opodal drzewca. Gdybyś jeszcze wte-
dy powalił ich na ziemię, gdybyś okazał się dla nich 
sprawiedliwym - jakże trudno byłoby mi uwierzyć w 
Ogrom Twej Miłości ku mnie. 
Któryś dla nas był słaby aż do omdlenia...

X Spotkanie w nagości
To była wspaniała lekcja, Panie. 
Teraz już wiem, że spotkam się 
z Tobą wtedy, 
gdy zrzucę z siebie cały balast 
świecidełek, 
wszystkiego, co błyszczy i sze-
leści.
Wszystko, co innym wskazuje 
na człowieka, a zaciemnia ob-

raz Boga.
Żadna rzecz nie jest już naprawdę moja - 
skoro z Ciebie zdarli suknię utkaną ręką Matki. 
Żadna rzecz nie jest moja 
- która nie jest nagą prawdą. 
Któryś dla nas oddał szaty...

XI Spotkanie z katami
Nie umiem znaleźć się w takim towarzystwie.
Nie potrafię wyjść im naprzeciw z miłością.
Naucz mnie, Panie, takiej miłości.
Wiem, że nie ma łatwej miłości.
Wróg - bratem; to brzmi jak paradoks.
A Ty tak właściwie postąpiłeś.
Dziękuję Ci, Panie, za lekcję miłości katów.
Któryś za nas spotkał się z katami...

XII Spotkanie z Ojcem
Nareszcie koniec Twojej drogi.
Jeszcze tylko ciało spotka się z grobem.
Najcięższy był ten ostatni odcinek.

Z krzyża do Ojca.
Trzy godziny to wiele.
Nam wystarczy chwila, by odpaść 
od Ciebie.
Wiem, Panie, że muszę ustawicz-
nie umierać sobie.
Spotykać się z Ojcem.
Ze wszystkich ludzkich spotkań 
- spotkanie z OJCEM jest najbar-

dziej decydujące dla człowieka. 
Któryś za nas UMARŁ, przebacz nam...

XIII Spotkanie ofiarnych miłości
Widziałem, Panie, szubienice; stałem pod nimi. 
Opodal obozowego krematorium. 
Tam też zdejmowano z nich ludzkie ciała. 
Tylko że Twoje ciało przyjęła Matka.
Wówczas Twoja twarz wyrażała spokój, a nawet za-
dowolenie. 
I ona też nie rozpaczała.
Nie umiem tego wszystkiego niekiedy zrozumieć. 
Tak, to prawda, że w prawdziwej miłości nie ma 
miejsca na rozpacz. 
Któryś dla nas wykonał zadanie bez zarzutu...

XIV Spotkanie z grobem
Dla Ciebie, Panie, nie trwało ono długo. 

Każdy z nas dąży ku temu spotka-
niu. 
Powinienem pamiętać, że za gro-
bem czekasz na mnie. 
Czekasz znowu.
Nie jestem tylko pewien, Panie, 
czy zechcesz mnie przyjąć do sie-
bie w takim stanie.
Uciążliwa jest niepewność każde-

go grobu. 
WIERZĘ, PANIE. 
Któryś dla nas złożony był w grobie...

XV Spotkanie ze sobą
Pragnę uczyć się spotykać z innymi. 
Tak spotykać, by zawsze coś dawać.
I milczenie może być darem.
Chciałbym Ci, Panie, podziękować za Twoje spotka-
nie w drodze na Górę Czaszek. 
Trzeba mi często nią kroczyć. 
By się od Ciebie ustawicznie uczyć: 
spotykania się, 
dawania, 
przebaczania, 
Miłości,
CIEBIE...                     

ks. Zbigniew Jakubowski CRL 
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PAPIEŻ FRANCISZEK NA WIELKI POST 2017 
(Anioł Pański 5 marca 2017)

Podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu jako 
chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do pójścia śladami 
Jezusa i zmagania się w duchowej walce przeciwko 
Złemu mocą Słowa Bożego. 

Słowo Boże ma moc, by pokonać szatana. Nie 
swoim własnym słowem, ale Słowem Bożym. Dlate-
go należy zapoznać się z Biblią: czytać ją często, roz-
ważać, przyswajać. Biblia zawiera Słowo Boże, które 
jest zawsze aktualne i skuteczne. 

Ktoś powiedział: co by się stało, gdybyśmy trak-
towali Biblię, tak jak traktujemy nasze telefony ko-
mórkowe? Gdybyśmy nosili ją zawsze przy sobie, 
albo przynajmniej małą Ewangelię kieszonkową, co 
by się stało? Gdybyśmy po nią wracali, gdy jej za-
pomnimy – kiedy zapomnisz telefonu komórkowe-
go – wracasz, żeby go zaleźć! Gdybyśmy ją otwierali 
wielokrotnie w ciągu dnia, gdybyśmy czytali wiado-
mości Boga zawarte w Biblii, tak jak czytamy wiado-
mości z komórki… Co by się stało? Oczywiście po-
równanie jest paradoksalne, ale zmusza do myślenia. 
Rzeczywiście, gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże 
w sercu, żadna pokusa nie mogłaby oddalić nas od 
Boga i żadna przeszkoda nie mogłaby nas do skło-
nić do zboczenia z drogi dobra; umielibyśmy poko-
nywać nasze codzienne sugestie zła, które jest w nas 
i poza nami. Bylibyśmy bardziej zdolni do przeżywa-
nia życia zmartwychwstałego według Ducha Świę-
tego, przyjmując i miłując naszych braci, zwłaszcza 
tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących, a tak-
że naszych nieprzyjaciół.

SPOTKANIE PARAFIALNYCH 
ZESPOŁÓW CARITAS

Diecezjalne spotkanie Parafialnych Zespołów 
„Caritas” w Kielcach W dniu 21 stycznia br.  Para-
fialne Zespoły ,,Caritas” Diecezji Kieleckiej, w tym 
przedstawiciele naszej Parafii uczestniczyły w uro-
czystym spotkaniu opłatkowym z Ks. Bp Janem Pio-
trowskim, Dyrektorem Diecezjalnej ,,Caritas” ks. 

Dr. Stanisławem Słowikiem, zastępcą Dyrektora 
ks. Krzysztofem Banasikiem i kapłanami-opiekuna-
mi przybyłymi z grupami. Nam przewodniczył nasz  
opiekun ks. Adam Dziadek. Spotkanie rozpoczęło się 
uroczystą Mszą Świętą w kościele akademickim im. 
Jana Pawła II w Kielcach pod przewodnictwem Bi-
skupa Jana z pozostałymi kapłanami w intencji człon-
ków parafialnych zespołów ,,Caritas” i ludzi dobrej 
woli wspomagających to dzieło. Nasz opiekun pole-
cał Panu Bogu zmarłe członkinie naszego zespołu p. 
Anię i p. Basię. Słowo Boże skierował do nas ks. Bi-
skup podkreślając, jak ważną role spełniamy w Ko-
ściele docierając do ludzi często poranionych przez 
życie, chorobę, nieszczęśliwe wypadki. Wykonując tę 
służebną role, jesteśmy pośrednikami ludzi o otwar-
tym sercu, którzy uczestniczą w tym dziele. Ks. Bi-
skup przedstawił nam sylwetkę św. Brata Alberta uka-
zując, aby był nam przewodnikiem i drogowskazem. 
Oprawę Mszy Świętej-muzycznie i wokalnie uświet-
niła młodzież z Liceum Kieleckiego. Po Mszy Świę-
tej dzieci ze Szkoły Podstawowej wykonały pięknie 
jasełka, przygotowane w świetlicy przyszkolnej. Na-
stępnie udaliśmy się do kieleckiej siedziby ,,Caritas”, 
gdzie przy pięknie zastawionych stołach, zapalonych 
świecach ,,Caritas” Ks. Bp po odczytaniu Ewangelii 
i modlitwie poświęcił opłatki, po czym składaliśmy 
sobie wzajemnie życzenia. Przy ciepłym posiłku, cie-
ście i herbatce było wspólne kolędowanie, po czym 
otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo.

Ks. Krzysztof Banasik omówił jeszcze sprawy 
organizacyjne na bieżący rok-Rok Św. Brata Alberta. 
Oznajmił przy tym, że z uwagi na rok naszego patro-
na następne spotkanie Parafialnych Zespołów ,,Cari-
tas” Diecezji Kieleckiej odbędzie się 21 maja br. wła-
śnie w naszej parafii. Było to bardzo miłe i budują-
ce nas spotkanie, mobilizujące do naszej pracy, połą-
czone z docenieniem i podziękowaniem, za co jeste-
śmy wdzięczni.

W naszej parafii ,,Caritas” bazuje właśnie na 
ofiarności ludzi dobrego serca, którzy wrzucają datki 
do skarbony Św. Brata Alberta, składają dary do wi-
klinowego kosza w Adwencie i Wielkim Poście, ku-
pują świece ,,Caritas” i baranki. Są również hojniej-
si darczyńcy, dzięki którym paczki świąteczne są bo-
gatsze i bardziej urozmaicone, za co z serca dzięku-
jemy. Na Boże Narodzenie przygotowano 45 paczek 
rodzinnych i 27 paczek dla dzieci, nie zapominamy o 
chorych, którzy nie opuszczają mieszkań, aby poła-
mać się z nimi opłatkiem. Wspomagamy rodziny do-
tknięte chorobą lub wypadkiem losowym. Kościół 
jest zawsze z potrzebującymi wsparcia. 

Wszystkim darczyńcom i obdarowanym serdecz-
ne Szczęść Boże !         Parafialny Zespół „Caritas” 
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POMOC MISJOM
Dzieci z naszej parafii otrzymały błogosławień-

stwo i zostały rozesłane przez księdza proboszcza 
jako kolędnicy misyjni, aby przedstawić Jasełka mi-
syjne. Jasełka te zostały wystawione na terenie para-
fii św. Brata Alberta i w parafii w Oleszkach. Kolęd-
nicy misyjni pod opieką druhny Marty Kiełb odwie-
dzili mieszkańców Zbludowic, natomiast dzieci pod 
opieką pań katechetek Agnieszki Odo i Moniki Pa-
łażej zaprezentowały Jasełka misyjne w Kościele św 
Brata Alberta w Busku, w kościele w Chotelku oraz w 
Szkole Podstawowej w Siesławicach. Jako kolędnicy 
misyjni dzieci uczą się ponoszenia trudu i składania 
ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygna-
cji z możliwości wzięcia dla siebie zebranych pienię-
dzy. Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci, pod 
opieką pani katechetki Marty Kolanowskiej, zorgani-
zowały również kiermasz misyjny, podczas którego 
sprzedawały świąteczne ozdoby.

Pieniądze uzyskane z ofiar złożonych podczas 
kiermaszu oraz jasełek zasilą konto Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci. Zebrane w tym roku pieniądze to: 
kiermasz misyjny - 642, 90 zł; jasełka w SP w Sie-
sławicach i w kościele św. Brata Alberta - 140, 30 
zł, jasełka w kościele w Chotelku - 210 zł; jasełka 
w Oleszkach - 177 zł oraz kolędowanie w Zbludowi-
cach - 200 zł.

Zostaną one przeznaczone na pomoc dzieciom z 
Tajlandii. Z tym krajem bowiem wiąże się problem 
„dzieci niewidzialnych”. W sensie prawnym „niewi-
dzialne” są dzieci, których fakt urodzenia nie został 
udokumentowany, co pozbawia ich ochrony państwa 
i przez to stają się łatwymi ofiarami handlu. „Niewi-
dzialne” w szerszym znaczeniu to dzieci pozbawione 
uwagi i troski społeczeństwa - dyskryminowane bądź 
odrzucane ze względu na ubóstwo i pochodzenie, nie-
pełnosprawność własną bądź rodziców (AIDS, trąd). 
Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci po-
maga ok. 10 tysiącom dzieci w Tajlandii.

Pragniemy więc podziękować wszystkim, którzy 
w tym roku złożyli ofiarę na ten piękny cel: pomoc 
dzieciom z Tajlandii.                         Monika Pałażej

SPRAWOZDANIE ZA 2016 R.   
Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Święte-

go Brata Alberta w Busku-Zdroju jest otwarty na lu-
dzi będących w potrzebie , zwłaszcza na rodziny wie-
lodzietne, chorych i starszych. Sześć rodzin jest obję-
tych całoroczną opieką, którym dofinansowujemy za-
kup leków i artykułów żywnościowych. Dysponuje-
my również używaną odzieżą dla dzieci i dorosłych, 
zabawkami, pościelą, z których potrzebujący chętnie 
korzystają. Mamy też zgłoszenia różnych sprzętów 
wysokogabarytowych, które rozdysponujemy doce-

lowo do rodzin będących w takiej potrzebie.

Tradycyjnie 11 lutego przygotowujemy Dzień 
Chorych z Mszą Świętą i wspólnym spotkaniem wraz 
z kuracjuszami z Uzdrowiska przy herbacie i cieście 
ze śpiewem. Ogólnie opieką obejmujemy pięćdzie-
siąt- pięćdziesiąt pięć rodzin. Na Wielkanoc przy-
gotowujemy paczki w Wielką Sobotę z darów złożo-
nych przez parafian przy święceniu pokarmów ofia-
rowanych do tzw. „Kosza Św. Br. Alberta” wyłożo-
nego w kościele w okresie Wielkiego Postu oraz do-
starczonych przez ofiarodawców w nieco większych 
ilościach. Dokupujemy dobrą wędlinę i ewentualne 
owoce oraz słodycze dla dzieci. 

Przed świętami Bożego Narodzenia również wy-
stawiamy kosz świętego brata Alberta gdzie wier-
ni składają artykuły żywnościowe, środki czystości i 
zabawki. Włączają się stali sponsorzy, którzy dostar-
czają większe ilości artykułów spożywczych; zwra-
camy się do placówek handlowych P.S.S Społem czy 
wytwórni makaronów. Otrzymujemy także artyku-
ły zebrane przez młodzież w sklepach. Dokupujemy 
ze środków własnych wędlinę i owoce. Fundusze po-
zyskujemy z ofiar składanych do „skarbony święte-
go brata Alberta”, która jest ładnie i czytelnie wyeks-
ponowana przed każdymi świętami. Poza tym sprze-
dajemy świece wigilijne i baranki wielkanocne, z któ-
rych również mamy gotówkę. Łącznie w 2016 roku 
pozyskaliśmy w gotówce 3160 złotych, a ponieważ 
mieliśmy zapas gotówki z ubiegłego roku, wydaliśmy 
kwotę 3686 złotych. Jest to niska suma w obrocie, bo 
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nie robiliśmy kwesty przez cały rok, ale mamystały 
kontakt z ludźmi dobrej woli, którzy wspomagają na-
szą działalność w różnych sytuacjach ekstremalnych. 
Ludzi w potrzebie nie zawodzimy. 

Parafialny Zespół „Caritas” 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 26 lutego 2017 r. odbyły się buskie 
obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Uroczystości rozpoczął bardzo 
wzruszający spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej 
„PEGAZ” z SG nr 2 w Busku – Zdroju pt. „Skazani 
za wierność”. Po spotkaniu w Domu Parafialnym 
wszyscy uczestnicy udali się na mszę patriotyczną do 
kościoła Św. Brata Alberta. 

Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć zuchów 
ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Siesławicach. 20 osobowa grupa zuchów swoją 
obecnością uświetniła całą uroczystość. Dzieci 
trzymały przed sobą portrety bohaterów niezłomnych, 
nieśli czerwone świece upamiętniające najwyższą 
ofiarę jaką ponieśli „Żołnierze Wyklęci”.

Barbara Skrzypek
MAMA, TATA, I DZIECI

Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie 
Małżeństwa i Rodziny: 

Razem brońmy małżeństwa i rodziny w Europie:
Małżeństwo – trwały związek wiernych sobie męż-
czyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodzi-
ny

Rodzina – ojciec, matka i ich dzieci
Relacja rodzinna – prawna relacja między dwoma 
małżonkami lub między rodzicem a dzieckiem
Inicjatywę można poprzeć poprzez stronę: http:
//www.mumdadandkids.eu/pl

154. ROCZNICA 
BITWY POD GROCHOWISKAMI

Uroczystości z okazji tej rocznicy odbyły się, z 
inicjatywy Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułk 
Żuawów Śmierci, w naszym kościele parafialnym 
18 marca br. Rozpoczęły sie spektaklem GT „Pegaz” 
z Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdro-
ju. Spektakl oparty był na fragmentach pamiętników 
powstańców styczniowych. Jednym z uczestników 
bitwy pod Grochowiskami był Adam Chmielowski, 
późniejszy św. Brat Albert.

Później odprawiona została Msza św., na za-
kończenie której uczestnicy zostali pobłogosławie-
ni rzez ks. Proboszcza autentycznym krzyżem z 
czasów Powstania Styczniowego, własnością do-
wódcy Żuawów Śmierci, pana Roberta Osińskie-
go.                                            Miriam

WIADOMOŚCI EKONOMICZNE 
I NIE TYLKO ...

Od rekolekcji do rekolekcji, lub też od świąt do 
świąt –tak można by w wymiarze czasowym określić 
ten przekaz. Pomimo długiego karnawału czas minął 
niepostrzeżenie. Jako duszpasterze spotkaliśmy się 
z wiernymi w czasie wizyty duszpasterskiej. Był to 
również czas planowania na bieżący rok.

Jednym z najważniejszych obecnie zadań jest 
dokończenie prac artystycznych i technicznych w 
kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Prace posuwają się 
systematycznie do przodu. Podłączone do instalacji 
reflektory oświetlają już wnętrze kaplicy i zdobią-
ce ją obrazy i rzeźby. Pozostało jeszcze oświetlić in-
dywidualnie każdą ze stacji Drogi Krzyżowej i zało-
żyć plafony pod chórem i ta dziedzina zostanie de-
finitywnie zamknięta. Artyści w tym roku wykonali 
już dwa etapy prac i kończą malowanie ścian kaplicy 
i  polichromii. Przestrzeń ściany chóru muzycznego 
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przyozdobiono scenami chórów aniołów. W centrum 
tej sceny zostanie w najbliższym czasie wkompono-
wany piszczałkowy prospekt organowy. Być może 
już przed świętami uda się nam zamontować wyko-
naną ze stali i szkła balustradę chóru muzycznego.  

Krzesła w prezbiterium zostały przyozdobio-
ne górnym zwieńczeniem z drewna i szkła a założe-
nie artystyczne stanowiące tło kamiennego stołu oł-
tarza zostało wzbogacone płaskorzeźbą „Dzieci Fa-
timskich” i nową aranżacją kuli na której stoi figu-
ra Matki Bożej. W prezbiterium brakuje nam jesz-
cze tylko kamiennego „Stołu Słowa Bożego”. Na wy-
żej wymienione prace wydaliśmy w ostatnim czasie 
80 000zł.

Wielkim wysiłkiem finansowym założyliśmy 
nowe cyfrowe nagłośnienie w naszym kościele. 
Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł prawie 35 000zł 
a na zakończenie prac potrzeba będzie jeszcze kilka 
tysięcy zł. Jest to wszystko, co na chwilę obecną mo-
gliśmy zrobić dla polepszenia słyszalności w naszym 
kościele. Mam nadzieję, że pomoże to uczestniczą-
cym w liturgii lepiej słyszeć przekazywane słowo. 

Po drugiej Niedzieli Wielkiego Postu firma Pana 
Leszka Skórskiego podjęła działania w utwardzenia 
ostatniej zachodniej części komunikacji wokół ko-
ścioła.  Prace będą polegać na usunięciu warstwy 
kilkudziesięciu centymetrów nasypu i zastąpienie 
go piaskiem oraz kamieniem, które po zagęszczeniu 
stanowić będą podstawę do wykonania nawierzchni 
użytkowej. Przestrzeń komunikacyjna przed kościo-
łem będzie wydatnie poszerzona i otwarta od ulicy 
Lipowej dodatkowym przejściem prowadzącym na 
wprost do głównych drzwi kościoła.

Oczekujemy równocześnie na podjęcie prac 
przez firmę pana Musiała przy podjazdach dla nie-
pełnosprawnych. Przez wykonanie tych prac uzyska-
my  w stanie surowym pełną podbudowę ciągów ko-
munikacyjnych. 

Przy kaplicy św. Anny po trzeciej niedzieli W. 
Postu rozpoczynamy prace przy budowie altany par-
kowej dla wiernych uczestniczących w liturgii a nie 
mieszczących się w kaplicy. Spodziewam się ukoń-
czenie głównych prac przed Świętami Wielkanocny-
mi. 

Od początku roku staraliśmy się o uzyskanie zgo-
dy konserwatora zabytków na konserwację artystycz-
ną polichromii późnorenesansowego stropu w koście-
le w Chotelku Zielonym i uzyskaliśmy już stosow-
ne zezwolenie. Obecnie złożyliśmy wnioski do Urzę-
du Ochrony Zabytków i do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny na częściowe dofinansowanie prac. Przewidziany 
koszt inwestycji wynosi 76 000zł. 

Głównym celem tych wszystkich działań mate-
rialnych jest jednak stworzenie odpowiedniego kli-

matu do przeżywanie spraw duchowych w kościele. 
Przeżywamy przecież Rok Świętego Brata Alberta i 
przygotowujemy się do uroczystego czerwcowego 
odpustu ku czci naszego Patrona. W toku 100-lecia 
objawień Fatimskich zbliżamy się do chwili poświe-
cenie kaplicy Fatimskiej co będzie uwieńczeniem na-
szych wieloletnich materialnych i duchowych starań 
i ofiar. Ze względu na pomyślny przebieg prac prze-
nieśliśmy dzień poświecenia kaplicy na bliższy ter-
min. I tak ks. biskup poświęci kaplicę w niedzielę 
6-go sierpnia 2017 roku o godz. 12.00. Ten ciepły let-
ni czas i obecność pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki 
Kieleckiej na Jasną Górę pozwoli nam przeżyć tę uro-
czystość w wymiarze Diecezjalnym.

Tuż przed nami Rekolekcje Wielkopostne. To 
swoista brama prowadząca do przeżycia bogactwa 
obecnego Roku Liturgicznego. Prorok Jeremiasz po-
równuje zamkniętego zadufałego w sobie człowieka 
do krzewu samotnie rosnącego na pustyni, który nie 
czuje, jak obok niego przechodzi szczęście. 

Otwórzmy się na Łaskę Bożą w nadchodzą-
cych rekolekcjach i w zbliżających się wydarzeniach 
zbawczych tego roku. Tylko w ten sposób możemy 
być obdarowani przez Boga i wejść w głębię zbaw-
czych wydarzeń.                        Ks. Marek Podyma

LITANIA DO ŚW. BRATA ALBERTA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad 
nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, módl się za nami;
Święty Bracie Albercie, módl się za nami
Ojcze ubogich, módl się za nami
Opiekunie bezdomnych,
Bracie odrzuconych,
Orędowniku opuszczonych,
Przyjacielu poszukujących,
Powierniku strapionych,
Żarliwy miłośniku Chrystusa,
Wierny czcicielu Bożej Matki,
NIestrudzony naśladowco św. Franciszka,
Duchowy synu św. Jana od Krzyża,
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna 
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Bożego,
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w ob-
razie Ecce Homo,
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucha-
rystii,
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć naj-
mniejszym braciom Chrystusa,
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym 
godność Bożego dziecka,
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystu-
sa we wzgardzonych i grzesznych,
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy 
głodny może się nakarmić,
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy 
idą Twoimi śladami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prze-
puść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłu-
chaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami
Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Bra-
ta Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i 
opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. 
Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosier-
dzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszyst-
kich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Kościół Św. Brata Alberta 26.03-29.03. 2017 rok

Rekolekcje  przeprowadzi: 
ks. Bohdan Dutko Saletyn

Niedziela 26-03-2017
godz.   700 -Msza św. z nauką ogólną
godz.   900 -Msza św. z nauką ogólna 

(Msza św. z udziałem młodzieży)

godz. 1030 -Msza św. z nauką ogólną 
(Msza św. z udziałem dzieci)

godz. 1200 -Msza św. z nauka ogólną
godz. 1630 -Gorzkie Żale -kazanie pasyjne
godz. 1700 -Msza św. z nauka ogólną
godz. 2000 -czuwanie w Ogrójcu

                      Poniedziałek 27-03-2017
godz.   630 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 1100 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 1310 -Nauka dla młodzieży
godz. 1600 -Msza św. z nauką ogólną 
godz. 1700 -Nauka dla dzieci
godz. 1730 -Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
godz. 1800 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 2000 -czuwanie w Ogrójcu

 
                        Wtorek 28-03-2017
godz.   630 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 1100 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 1310 -Nauka dla młodzieży
godz. 1600 -Msza św. z nauką ogólną 
godz. 1700 -Nauka dla dzieci
godz. 1730 -Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
godz. 1800 -Msza św. z nauką ogólną
godz. 2000 -czuwanie w Ogrójcu

                        Środa 29-03-2017
Sakrament Pokuty i Pojednania
w godz. 630-730; 830-1330; 1530 –1830

godz.   630   -Msza św. –dla dorosłych
godz.   900   -Msza św. –dla dorosłych
godz. 1100   -Msza św. –dla osób starszych i chorych 

 z udzieleniem Sakramentu chorych.
godz. 1310   -Msza św. - dla młodzieży 
godz. 1600   -Msza św. –dla dzieci i młodzieży
godz. 1700   -Msza św. –dla dorosłych
godz. 1830  -Msza św. –dla dorosłych na zakończenie 
rekolekcji

  Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na 
zasługi Świętego Brata Alberta, Patrona naszej Pa-
rafii, który za przykładem Twego Syna stał się bra-
tem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbar-
dziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich 
godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrz-
ność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie uży-
czyć nam tych łask, o które z ufnością Cię prosimy.

godz.   9  -Msza św. z nauką ogólna ność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie uży-


