
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 18.06 Dzień Powszedni 
1730 + Antoninę Wieczorek, Józefa Wieczorka, Magdalenę Wojniak, Krzysztofa Krąż, 
Krystynę Krąż z int. rodziny 
1800  Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich z int. Znojowej 
Wtorek  19.06 Dzień Powszedni 
1730 + Marcina Sołtysa, Tomasza Kubickiego, Stefana Gubałę z int. Sołtysów 
1800 + Kazimierę Wolszczak z int. córki Karoliny 
Środa  20.06 Dzień Powszedni 
1730 + Zygmunta Węgrzyna z int. córki Barbary z rodziną 
1800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisłąwa Pietszczyka z int. rodziny  
Czwartek 21.06 św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe) 
700 + Stanisława Lużyńskiego, Bolesława, Czesława, Genowefę Lużyńskich z int. rodziny  
1800  + Andrzeja, Katarzynę, Henryka Golów z int. rodziny 
Piątek  22.06 Dzień Powszedni 
1730 +Jana Sochę z int. matki  
1800 + Mariannę, Franciszka Zawadzkich, Mariannę, Franciszka Zygadłów z int. Zygadłów 
z Podwola 
Sobota  23.06 Dzień Powszedni 
1500 Władysława Malickiego, Stanisławę Malicką z int. Kubickich 
1530 Jana Wawrzeńczyka z int. dzieci 
1700 ślub Agnieszka Majewska i Hollman 
1800 ślub Bentkowski Tomasz i Rozpara Joanna 
Niedziela  24.06 XII Niedziela Zwykłą 
800 + Krzysztofa Machulskiego z int. żony z dziećmi 
1000 + Mieczysława, Tadeusza Kowalskich, Wandę, Stanisława Kaczorów, Jana, Marian-
nę, Augustyna Cielątków z int. Kowalskiej 
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 
1600 Msza Święta 
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Słowa błogosławionych… 
„Kiedy Pan Bóg stwierdza, że 
‘nie jest dobrze, ażeby człowiek 
był sam’, wskazuje, iż ‘sam’ nie 
realizuje całkowicie tej istoty. 
Realizuje ją tylko bytując  
z ‘kimś’ – i jeszcze głębiej, 
jeszcze gruntowniej: bytując 
‘dla kogoś’. (…) Komunia osób 
oznacza bytowanie we wzajem-
nym ‘dla’, w relacji wzajemnego 
daru. Ta relacja jest właśnie 
wypełnieniem pierwotnej sa-
motności ‘człowieka’.”  

/bł. Jan Paweł II/  
„Wszyscy należymy do mistycz-
nego Ciała Chrystusa, które 
modli się nieustannie. Modlitwa 
trwa zawsze; nigdy nie należy 
mówić ‘ja się modlę’, bo Jezus 
modli się we mnie i razem ze 
mną modli się całe Ciało Chry-
stusa.”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 

Serce Twe Jezu miłości pełne 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 17,22-24    /     2 Kor 5,6-10     Ewangelia:    Mk 4,26-34 
„Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam 
nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na 
żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypusz-
cza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przy-
powieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał 
do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.” 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 17.06 -  Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty 
× 21.06 -  Światowy Dzień Deskorolki 
× 22.06 -  Światowy Dzień "Garbusa" 
× 23.06 -  Noc Świętojańska 



A w parafii… 
▪ W najbliższą niedzielę 24 czerwca o godzinie 12.00 w naszym kościele neoprezbiter  ks. 
Paweł Dariusz Węgrzyn odprawi mszę św. prymicyjną. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian do uczestniczenia w tej szczególnej eucharystii. 
▪ 24 czerwca przypada Święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia imieniny obcho-
dzi nasz ks. Proboszcz. Życzymy ks. Janowi wielu łask za wstawiennictwem świętego patro-
na. Niech Pan Jezus Najwyższy Kapłan błogosławi w pracy duszpasterskiej. 
▪ W dniach 18 – 20 czerwca w Targach Kielce odbywają się SacroExpo. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbędzie we wtorek  
19 czerwca o godz. 16.00 w Kieleckim Centrum Kultury. 
▪ Wczoraj w Wiślicy odbyło się X Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. 

FOTO 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola za-
prasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotogra-
ficznym pt. „Piękno w drewnie ukryte” – architek-
tura drewniana w gminie Morawica, w którym 
główną nagrodą będzie netbook! Tematyka prac 
obejmuje: budynki i inne elementy drewnianej ar-
chitektury z terenu gminy Morawica. Zdjęcia mogą 
przedstawiać całość obiektu, konkretne szczegóły 
bądź wydarzenia z nimi związane. Fotografie 
można nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocz-
tową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłają-
cego) lub dostarczać osobiście do siedziby Orga-
nizatora (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola, Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Mora-
wica) bądź do Justyny Dziadczykowskiej, (Brzezi-
ny, ul. Słoneczna 34, 26-026 Brzeziny). Prace 
konkursowe należy zgłaszać w postaci odbitek 
formatu 15x21 cm oraz w formie cyfrowej na no-
śnikach CD, maksymalna ilość zdjęć: 15. Techni-
ka wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszczalne 
są fotografie kolorowe, czarno-białe i sepia. Zdję-
cia należy dostarczyć do dnia 15 lipca 2012 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Brzezińskim 
Pikniku Artystycznym 22 lipca 2012 roku. Szcze-
gółowy regulamin konkursu można znaleźć na 
stronie internetowej www.brzeziny.org.pl. 

Porzekadła… 
« Upał w sianokosy, żniwa - zima ostra 
 i dokuczliwa, a jeżeli słota - w zimie du-
żo błota. 
« Na początku lata ranne grzmoty są za-
powiedzią rychłej słoty. 
« Na świętego Gerwazego jest w ogro-
dzie coś pięknego. 
« Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tyl-
ko oczy mruży. 
« Dzień świętego Alojzego przyczynia 
wina dobrego. 
« W dniu Wandy gdy słonko bezchmur-
nie zachodzi, święty Jan (24.06) pogodą 
rolników nagrodzi. 

 
Zakonnie… 
Klaryski – realizują swoje powołanie, naśladując Chrystusa życiem kontemplacyjnym w klau-
zurze, poprzez zachowywanie Ewangelii zgodnie z nauką św. Klary. Oddzielenie od świata 
zewnętrznego pozwala im na pełne poświęcenie się jedynie Bogu, aby oddawać Mu chwałę  
i jednocześnie prosić Go w intencji dobra świata. Całe życie klarysek ukierunkowane jest ku 
temu, aby modlitwę, która zajmuje pierwsze miejsce, a także pracę, pokutę i wszystko to, 
czym żyją, ofiarować Bogu. Poza modlitwą dzień powszedni sióstr składa się ze zwykłych za-
jęć: pieczenia komunikantów, wykonywania szat liturgicznych, pracy w ogrodzie, gospodar-
stwie, kuchni, pralni, zakrystii itp. Klaryski założyła w 1211 r. św. Klara z inspiracji św. Fran-
ciszka. Pierwszą polską klaryską była bł. Salomea, która przyjęła habit w 1245 r. w Zawicho-
ście. Polską świętą klaryską jest Kinga, błogosławionymi: Salomea i Jolanta. Pełna nazwa: 
Zakon Świętej Klary (OSC).                                                                                      /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Alojzy Gonzaga (21 czerwca) 
Urodził się 9 marca 1568 roku w Castiglione. Kiedy 
Alojzy miał 7 lat, jak sam to później wyznał, przeżył 
swoje „nawrócenie”. Poczuł niechęć do życia świec-
kiego i wielką tęsknotę do Pana Boga. Zmartwiło to 
wielce jego ojca, który w nadziei, że odwiedzie syna 
od nowego pomysłu, zaczął zabierać go na różne 
dwory, by tam nabrał manier dworskich. Codziennie 
z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach 
oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych 
siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. 
Swoją modlitwę przedłużał do pięciu godzin dzien-
nie. Wytrwałością i uporem dążył do realizacji swych 
zamierzeń, aż wreszcie 25 listopada 1585 roku udał 
się do Rzymu i został przyjęty do nowicjatu jezuitów 
w Rzymie. W zakonie odznaczał się gorliwością,  
a szczególnie umiłowaniem cnoty czystości. Jak 
sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zako-
nie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie 
nakładał. Wkrótce otrzymał święcenia niższe i został 
skierowany na studia teologiczne. Pan Bóg chciał 

jednak inaczej. W latach 1590-91 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy posługiwał zara-
żonym wraz z innymi klerykami. Jego słaby i wyczerpany organizm uległ zarazie. Zmarł jako 
kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat. Modlitwa: Nie-
bieskich darów najwyższy szafarzu, Boże nasz, któryś w anielskim młodzieniaszku świętym 
Alojzym przedziwną niewinność życia z podobną pokutą połączył, spraw łaskawie, prosimy, 
abyśmy takiej niewinności nie umiejąc dochować, pokutę jego naśladować potrafili. 
Zamyśl się… 
„Prócz świata naj-
większą zagadką dla 
człowieka jest drugi 
człowiek”  
      /Karol Irzykowski/ 

Uśmiech… 
W ramach przygotowania do Komunii Św. na katechezie dzieci miały 
przygotować na karteczce przykładowe grzechy, z których mogły się 
spowiadać. Pewna dziewczynka napisała na kartce dwa grzechy. 
Wówczas katechetka trochę zirytowana pyta: - Tylko dwa?! – na co 
dziewczynka odpowiada – To ja mogę jeszcze dogrzeszyć. 

Coś dla ducha… 
„Nie ilość” 

Wśród uczniów mistrza rozgorzał spór, który z nich jest najbardziej pobożny. Mistrz przysłu-
chiwał się temu jakiś czas, po czym powiedział cichym głosem, którego jednak nie sposób by-
ło usłyszeć: - Żaden z was nie jest pobożniejszy od naszego sąsiada. Uczniowie zamilkli. Na-
stępnie najbardziej głośny spośród nich ośmielił się zauważyć: - Ależ on co najwyżej rano 
wymamrocze Boże imię. Potem pracuje przez cały dzień na polu, i może jeszcze raz je wy-
mamrocze, gdy wieczorem idzie do łóżka. Dlaczego zatem miałby ten chłop być bardziej po-
bożny niż my, którzy co dzień godzinami medytujemy i modlimy się. Wówczas mistrz wziął 
miseczkę, napełnił ją wodą i nakazał przemądrzałemu uczniowi okrążyć wraz z nią dziesię-
ciokrotnie drzewo, pod którym siedzieli. Uczeń obszedł dziesięć razy drzewo bez uronienia 
choćby jednej kropli wody. Pewny zwycięstwa, oddał mistrzowi miseczkę, ten zaś spytał go, 
jak często podczas okrążenia drzew myślał o Bogu. – Jakże miałem myśleć o Bogu, skoro 
całą moją uwagę skupiłem na tym, by nie wylać ani jednej kropli wody. Mistrz rzekł na to: - Ta 
miseczka z wodą tak bardzo zaprzątnęła twoją uwagę, że zapomniałeś o Bogu. I masz czel-
ność porównywać się z owym chłopem, który modli się dwa razy dziennie, chociaż ciążą na 
nim trud pracy i znój życia?!                                                                        /Norbert Lechleitner/ 

 


