
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 07.06 bł. Michała i Zbigniewa  - RELIKWIE 

18
00 

W intencji młodzieży bierzmowanej 

Wtorek 08.06 Św. Jadwigi Królowej (wsp.) - RELIKWIE 

18
00 

+ Józefa, Paulinę Mazur i zm. z rodziny Krajewskich  

19
00 

 Msza Św. dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubów zakonnych s. Bronisławy Socha  

i o błogosławieństwo dla s. Bonawentury 

Środa 09.06 Dzień Powszedni   
18

00
 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w 20 r. ślubu Małgorzaty  

i Mariusza Krzemińskich oraz ich dzieci 2) + Janinę Lisowską, Władysława Szałasa  

3) + zm. rodziców Zawadzkich i Zygadłów 4) + Edwarda Kołbusa (17 r. śm.) 5) + Geno-

wefę Zawadzką od koleżanek z Woj. Szpitala Dziecięcego 6) + Cecylię Korban od dyrek-

tora, nauczycieli i uczniów ze SP w Dębskiej Woli 7) + Stanisława Golę od szwagra Tade-

usza z r. 8) + Stanisławę, Wacława, Henryka Szczukiewiczów, Helenę Szyper 9) + Stani-

sława Golę od wnuczki Justyny i Marianny Korban 10) + Bartosza Dziewięckiego, Irwina 

Lichniaka z int. Dziewięckich 11) + Mariannę Zegadło zam. Stanisława z r. 

19
00 

+ Teresę Bębacz od rodziny Kołodziejów  

Czwartek 10.06 Dzień Powszedni    
18

00 
+ Jakuba Kucharczyka (r.  śm.) od siostry Agaty z r.  

19
00

 + Genowefę Prędotkę od rodziny Jakubczyków  

Piątek 11.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18
00 

+ Sebastiana, Karola Tetelewskich zam. chrzestni  

19
00 

+ Zofię Wawrzeńczyk od rodziny Wawrzeńczyków i Tetelewskich  

Sobota 12.06 Niepokalanego Serca NMP (wsp.) RELIKWIE bł. ss. Ewy i Marty  
18

00 
+ Genowefę Pietszczyk i zm.  z rodziny Pietrzczyków, Genowefę Tkacz i zm. z rodzi-

ny Tkaczów  

19
00

 W 60 r.  ślubu Zofii i Jana Kucharczyków, o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
Niedziela 13.06 XI Niedziela Zwykła 
8

00
 + Stefana, Marię, Jerzego, Stanisława Łysaków rodz. Frankowiczów  

10
00 

+ Aurela Zegadło  

12
00 

CHRZTY: Iga Maj, Laura Kowalczyk  

14
00

  Msza Św.  na poświecenie pól w Nidzie  

16
00 

 za Parafię 

20
00 

+ Halinę Walaszczyńską i Henryka Wojtysia  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 3, 9-15 
                2 Kor 4, 13 – 5, 1 
Ewangelia: Mk 3, 20-35  
Jezus przyszedł z uczniami 
swoimi do domu, a tłum 
znów się zbierał, tak że 
nawet posilić się nie mogli. 
Gdy to posłyszeli Jego bli-
scy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono 
bowiem: «Odszedł od zmy-
słów». A uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozoli-
my, mówili: «Ma Belzebuba 

i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im 
w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest we-
wnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłóco-
ny, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest  
z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma du-
cha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 
Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Two-
ja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i któ-
rzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka  
i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».  

Kazanie espresso… 
To, że krewni Jezusa uważają Go za obłąkanego i próbują powstrzymać, a uczeni w Piśmie 
zarzucają Mu opętanie, pokazuje, że jest On nierozumiany i przez najbliższych, i przez 
wrogów. Zbyt ludzkie myślenie powoduje, że nie rozpoznają w Nim działającego Boga. 
Tymczasem Jezus jest Synem Bożym, całkowicie wierny Ojcu, do końca Mu oddany i bez-
granicznie ufający. Swoim postępowaniem Jezus wytycza nam drogę, którą powinniśmy 
kroczyć. „Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką”. Przypomina 
również, że jeśli będziemy trwać w jedności z Nim i między sobą, nic nie jest w stanie nas 
zniszczyć. Ufajmy Jezusowi i myślmy bardziej po Bożemu niż po ludzku.     /ks. M. Frukacz/ 
 

Przymierze Dwóch Serc 
 

 

 

Modlitwa… 
O Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z Brzezin: + Marianna Zegadło i + Irena Ka-
sperek, której pogrzeb planowany jest na wtorek o godz. 14.00. Módlmy się : „Wieczny od-
poczynek…”. 
▪ Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg 
powierza nam siebie w drodze do nieba; jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy wdzięcz-
ni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa nad nami. 
▪ Dzisiaj w X Niedzielę Zwykłą obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Idea Dnia Dziękczynienia 
jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r. Po Mszy o godz.  
8 00 spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia  
i z zarządzeniem ks. b-pa. ordynariusza przed kościołem do puszki jest zbierana ofiara na 
potrzeby parafii naszej diecezji, które potrzebują wsparcia materialnego w pracach remon-
towo-budowlanych. 
▪ Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, sprawowane są w czerwcu co-
dziennie po Mszy Świętej o 18 00, a w niedziele i uroczystości o 16 00. 
▪ Jutro o godz. 18.00 ks. bp. Andrzej Kaleta udzieli młodzieży naszej Parafii Sakramentu 
Bierzmowania. 
▪ W poniedziałek wspomnienie bł. Michała i Zbigniewa, męczenników z Peru, Msza św. z re-
likwiami; we wtorek - św. Jadwigi Królowej, msza św. z relikwiami, w sobotę – bł. s. Ewy  
i Marty, Msza św. z relikwiami 
▪ Spotkanie ministrantów w środę o godz. 17.00 w kościele. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 16.00 w świetlicy przy fontannie. 
▪ Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Zakończenie oktawy, w czwartek podczas Mszy św.  
o godz. 18.00 z uroczystą procesją do czterech ołtarzy wokół kościoła. Przynosimy tego 
dnia do poświęcenia wianki z kwiatów i ziół leczniczych.  
▪ W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje w tym 
dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to także Światowy Dzień Modlitw  
o Uświęcenie Kapłanów. 
▪  W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
▪ Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy św. o 19 00. 
▪ Za tydzień w niedzielę 13 czerwca odbędzie się kolejne Nabożeństwo Fatimskie podczas 
Msza św. o godz. 20 00. Na procesję przynosimy świece. 
▪ Rozpoczynamy obrzędy poświęcenia pól. W najbliższą niedzielę – Msza św. w tej intencji 
o godz. 14 00 w Nidzie; 20. 06. – w Brzezinach; 27.06 – w Kowali; a 04.07 – na Podwolu. 
▪ Komunikat kurii diecezjalnej: W związku z przypadającą w tych dniach 30 rocznicą wizyty 
Świętego Jana Pawła II w Kielcach, w niedzielę – 13 czerwca o godz. 18.00 w Bazylice Ka-
tedralnej, zostanie odprawiona dziękczynna Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kie-
leckiego Jana Piotrowskiego. Po jej zakończeniu, na Placu Jana Pawła II, odbędzie się IX 
Uwielbienie w Centrum Miasta pod hasłem „DEKALOG – IV Przykazanie”, w nawiązaniu do 
nauczania Ojca Świętego podczas jego wizyty w Diecezji Kieleckiej. Zapraszamy do udziału 
w uroczystości upamiętniającej to ważne wydarzenie dla naszego regionu. Będzie w nim 
można uczestniczyć również poprzez transmisję internetową na stronie uwielbienie.kielce.pl 
▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatroszczyli się o oprawę uroczystości Bo-
żego Ciała: 
- ks. Damianowi i pani katechetce, - grupom przygotowującym ołtarze, - dzieciom rocznico-
wym za przygotowanie Liturgii Słowa i  pierwszokomunijnym za nazbieranie i usłanie trasy 
procesji dywanem kwiatowym, - ministrantom i lektorom, - Ochotniczej Straży Pożarnej, -
osobom niosącym baldachim, feretrony, sztandary, chorągwie, - rodzinom, które przystroiły 
domy symbolami eucharystycznymi. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Z okazji Jubileuszu 50-  Czcigodnej  
 , opiek i mocy wiary na kolejne lata! 

Boży człowiek… - św. Medard (8 czerwca) 
Medard urodził się na początku VI w. w Salancy (niedaleko Valenciennes). Jego ojciec był 
Frankiem, zaś matka Rzymianką. Jego kolegą podczas nauki w szkole w Saint-Quentin był 
św. Eleuteriusz, któremu Medard przepowiedział, że zostanie biskupem w Tournai. Tak się 
też po 30 latach stało. Św. Remigiusz, metropolita Reims, wyświęcił Medarda na biskupa 
Noyon (w północno-zachodniej Francji). Medard usunął z powierzonej mu diecezji resztki 
pogaństwa. Wprowadził uroczyście św. Radegundę do klasztoru, gdzie ta czcigodna 
królowa, żona Lotara I, po uzyskaniu formalnej separacji od męża spędziła resztę życia. 
Otoczony powszechną czcią, Medard zmarł ok. roku 560. 

W poszukiwaniu… 

W XVIII wieku w wiejskiej parafii Dardilly bardzo ciekawy duet stanowił proboszcz z wikarym 
tamtejszej parafii. Proboszcz był lubianym przez ludzi pasterzem który kochał i znał życie na 
wsi, ksiądz Blanchon wikary wręcz przeciwnie, marzyła mu się parafia w mieście gdzie 
mógłby wykorzystać swoją wiedze teologiczną do wzniosłych kazań. To właśnie ksiądz 
Blanchon ochrzcił 8 maja 1786 roku Jana Marie Vianneya obecnie świętego patrona 
proboszczy. Kiedy nadeszły czasy rewolucji i usunięto z parafii i biskupstw księży którzy nie 
chcieli współpracować z rządem ks. Blanchon dostał propozycję objęcia probostwa w stolicy 
diecezji w dużej miejskiej parafii. Jednak bez chwili zawachania odmówił oznajmiając 
biskupowi, że przysięgał wierność biskupowi i jego następcom ale nadewszystko wierność 
Ewangeli i papieżowi tym samym natychmiast musiał opuścić parafie i przez kolejne lata był 
zbiegiem ukrywającym się po lasach przed strażnikami rewolucji. Taki los dzieliło z nim 
tysiące księży i biskupów. Wilhelm Huenermann tak opisuje tamte czasy: „Kościół pozostał 
zamknięty na dobre. Dzwony umilkły a lampka przed tabernakulum zgasła. W niejednym 
domu powoli zapominano o starych chrześcijańskich zwyczajach. Nie składano rąk do 
modlitwy. Nowonarodzonych dzieci nie chrzczono. Małżeństwa zawierano bez księdza,  
a niejeden parafianin zmarł bez ostatnich sakramentów. Z chwilą wzięcia bastylii 
obiecywano światu wspaniałą epokę. Tę samą obietnicę ponawiano przy ścinaniu Ludwika 
XVI, przy zamykaniu kościołów i przy niesłychanie okrutnym prześladowaniu opornych 
księży. Lud jednak bardziej niż kiedykolwiek, cierpiał głód i biedę. Obalano krzyże, a na ich 
miejsce posadzono drzewa wolności, które jednak wydały straszliwe owoce w postaci 
niedoli i bezgranicznej nędzy.”                                                                                            /KK/ 

Zamyśl się… 
„Nienawiść, fanatyzm i terro-
ryzm profanują imię Boga i 
zniekształcają prawdziwy wi-
zerunek człowieka”  

/św. Jan Paweł II/  

Uśmiech 
Proboszcz ruga kościelnego: - Wyznaczył pan ślub i po-
grzeb na tę samą godzinę! Musimy teraz przesunąć albo 
jedno, albo drugie! - Kościelny drapie się za uchem  
i oświadcza z szelmowskim błyskiem w oku: - Przesuńmy 
pogrzeb. Zmarły już się nie rozmyśli. 

Coś dla ducha… 
„Modlitwa o deszcz” 

Pola były wysuszone i spękane z braku deszczu. Liście, wyblakłe i pożółkłe, zwisały ciężko 
z gałęzi. Trawa znikła z łąk. Ludzie, spięci i nerwowi, spoglądali w niebo, przypominające 
kobaltowobłękitny kryształ. Kolejne tygodnie były coraz gorętsze. Od miesięcy nie spadła 
kropla deszczu. Wiejski proboszcz zorganizował specjalne modlitwy na placu przed kościo-
łem, dla wyproszenia łaski deszczu. O ustalonej godzinie plac był wypełniony zniecierpliwio-
nymi, ale pełnymi nadziei ludźmi. Wielu przyniosło ze sobą przedmioty, które miały świad-
czyć o ich wierze. Proboszcz oglądał z podziwem Biblie, krzyże, różańce. Nie potrafił jednak 
oderwać oczu od dziewczynki, siedzącej z godnością w pierwszym rzędzie. Na kolanach 
trzymała czerwony parasol. 
Modlić się to wołać o deszcz, wierzyć - to przynieść parasol.                           /Bruno Ferrero/ 

 


