
Poniedziałek 08.06 Św. Jadwigi, królowej (wsp. obowiązkowe)  
700 + Janinę Malicką od uczestników pogrzebu   
1800 W 15 r. ślubu Marcina i Ilony Szostak, w 10 r. ślubu Tomasza i Marzeny, w 8 r. ślubu 
Eweliny i Artura zam. rodzice  
1900 1) + Marianna Gawiora z int. rodziny   
        2) W 1 r. ślubu Jarosława i Sylwii Chodur z int. rodziców 
Wtorek 09.06 Dzień Powszedni 
700 + Franciszkę Wierzbicką z int. ks. Adama z rodzicami  
1800 1) + Stanisławę i Jana Ulorów, Franciszkę i Jana Kubickich 
        2) + Danutę Bentkowską od uczestników pogrzebu   
1900 1) + Adriana Zawadzkiego 
        2) + Janinę, Stanisława Zioło, Mariannę, Antoniego Materków z int. rodziny    
Środa 10.06 Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
1800 W int. Katarzyny i Łukasza Wójtowiczów w 2 r. ślubu oraz Karoliny i Tomasza  
Piwowarskich o Boże bł. i opiekę MB z int. rodziców i siostry  
1900 + Henryka Brzoza w 12 r. śm z int. córki z rodziną   
Czwartek 11.06 Św. Barnaby Apostoła (wsp. obowiązkowe)  
1800  1) + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling  
         2) + Helenę Wiejas od uczestników pogrzebu  
1900 + Antoninę, Józefa Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż   
Piątek 12.06 Najświętszego Serca Pana Jezusa (Uroczystość)  
700  + W 2 r. śm. Jakuba Kucharczyka z int. siostry z rodziną   
1800 1) + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja, Mariannę Czarneckich, Lu-
cjana Frankowicza, Władysława, Edwarda Kasperków, Reginę Kasperek-Ciciorę  
        2) + Annę, Jana, Zofi, Więckowskich, Józefę i Władysława Kasperków  
1900 + Leokadię i Stanisława Domagałów, Władysławę i Stefana Wojcieszyńskich, Jadwi-
gę i Józefa Ogniewskich z int. rodziców 
Sobota 13.06 Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe) 
700 + Franciszkę Sołtys z int. dzieci i wnuków  
1800 1) W 1 r. ślubu Małgorzaty i Michała 
       2) Danutę i Henryka Rajca w 35 r. ślubu o Boże bł. i opiekę MB z int. dzieci i wnuków 
2000 + Katarzynę, Stanisława i zm. z rodziny Zegadłów  
Niedziela  14.06 XI Niedziela Zwykła  
800 + Genowefę Pietrzczyk i Genowefę Tkacz  
1000 O Boże bł. dla członkiń Koła Różańcowego z Brzezin i ks. pracujących i pochodzą-
cych z naszej Parafii oraz o wieczne zbawienie dla Franciszki Lach i sióstr różańcowych  
z int. kółka różańcowego Janiny Lach  
1200 Chrzty: Lena Marta Salamon, Lena Kosicka, Hubert Szałas 
1600 1) + Bolesława, Krystynę Parkitów, Kazimierza Barana i dziadków Parkitów i za zm.  
w czyśćcu czerpiących z int. rodziny  
       2) msza święta z intencji mieszkańców Brzezin z racji poświęcenia pól 
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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 posły-
szeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: «Od-
szedł od zmysłów». Natomiast uczeni  
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 
mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę 
złych duchów wyrzuca złe duchy». Wte-
dy przywołał ich do siebie i mówił im  
w przypowieściach: «Jak może szatan 

wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie 
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 
ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, 
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: 
wszystkie grzechy 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 ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła 
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum 
ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają 
się o Ciebie». Odpowiedział im:«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na 
siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 
Mi jest bratem, siostrą i matką». 
Kazanie espresso… 
„Ewa Farna jest wdzięczna rodzicom za to, że zadbali o jej religijne wychowanie. Dzięki te-
mu ma zasady i kieruje się w życiu przykazaniami; nie boi się też publicznie mówić o Bogu, 
w którym ma podporę.  
Mówiąc: >>Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką<<, Jezus nie podważa 
wartości rodziny, nie lekceważy swoich bliskich, ale wskazuje, że rodzina powinna przeka-
zywać wartości duchowe.  
>>Najpiękniejsze w moim zawodzie jest właśnie to, że ktoś czeka na mnie w domu. Gdyby 
nie było rodziny, wszystkie nagrody, które otrzymałem, byłyby funta kłaków warte<< - wy-
znaje Bogdan Rymanowski.”                                                                             /ks. E. Burzyk/ 

Mieć serce na wzór Serc Jezusa i Maryi! 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś obchodzimy VIII Święto Dziękczynienia. W ten dzień, jak co roku, w całej Polsce będą 
zbierane ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 
▪ W sobotę 30 maja 31 dzieci z naszej parafii przyjęło Pierwszą Komunię Świętą. W darze 
dla parafii złożyli fioletowy ornat. 
▪ W czwartek świętowaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie tego dnia odbyła się 
procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tą piękną manifestację wiary. Niech Jezus Chrystus błogosławi! Zapra-
szamy do uczestnictwa w Oktawie tej uroczystości, a szczególnie w zakończeniu 11 czerw-
ca. Po mszy świętej o godz. 18.00 odbędzie się procesja z poświęceniem wianków. 
▪ W piątek 12 czerwca przeżywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
a w sobotę 13 czerwca święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
▪ 12 czerwca Kościół wspomina Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny świa-
towej. W ich gronie znajdują się S. MARIA EWA OD OPATRZNOŚCI BOGUMIŁA NO-
SZEWSKA oraz S. MARIA MARTA OD JEZUSA KAZIMIERA WOŁOWSKA, których relikwie 
czczone są w Brzezinach. Zapraszamy tego dnia do uczestnictwa we mszy świętej z uca-
łowaniem relikwii. W tym tygodniu przeżywamy również wspomnienie liturgiczne dwóch 
patronów, których wizerunki mamy w naszym kościele parafialnym. W sobotę czcimy św. 
Antoniego Padewskiego, a w niedzielę – bł. Michała Kozala. 
▪ W dniach od 12-14 czerwca 2015 r. odbędzie się IV Krajowy Kongres Misyjny pod hasłem: 
„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Nasza diecezja podczas nabożeństw majo-
wych przygotowuje się do tego wydarzenia. W Kielcach 14 czerwca od godz. 15.00 na Pla-
cu św. Jana Pawła II przed Bazyliką Katedralną będzie miał miejsce FESTYN MISYJNY po-
łączony z koncertem i inscenizacją misyjną. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi. O godz. 
18.00 w Bazylice Katedralnej biskup kielecki Jan Piotrowski będzie sprawował Eucharystię 
w intencji Dzieła misyjnego i misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. 
▪ W piątek 12 czerwca rozpoczynamy w naszej parafii nowennę do św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, która poprzedzi uroczyste wprowadzenie jego relikwii do brzezińskiego kościoła  
w dniu 21 czerwca 2015 roku. Nowy patron był biskupem oraz założycielem Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego.  
▪ W sobotę 13 czerwca zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00 
▪ Przypominamy, że za tydzień niedziela gospodarcza 
▪ W niedziele 14 czerwca poświęcenia pól w Brzezinach. Jeden ksiądz od strony Morawicy, 
drugi od strony Chęcin od godz. 15.00. Gromadzimy się przy kapliczkach i kto może udaje 
się na mszę świętą do kościoła o 16.00  
▪ 12 czerwca o godz. 19:30 w Remizie OSP Kowala odbędzie się spotkanie z panem Po-
słem Lucjanem Pietrzczykiem, które poprowadzi pan Krzysztof Kubicki. Wstęp wolny. Za-
praszamy wszystkich chętnych na wysłuchanie poglądów dwóch obywateli, z dwóch róż-
nych pokoleń, mających dwie różne wizje funkcjonowania państwa.  
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza parafian dorosłych na kolejne spotkanie „Ka-
wa na obłoku” ze św. Miriam, które odbędzie się 21 czerwca o godz. 15.30 w Świetlicy Wiej-
skiej. Dla młodych spotkanie „Herbata z aureolą” przygotowane jest na 22 czerwca o godz. 
18.15. Jego patronem będzie św. Józef Sebastian Pelczar, czciciel Najświętszego Serca 
Jezusowego. ZAPRASZAMY 

Nowenna do św. Józefa Sebastiana Pelczara 
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za 
łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do 
Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego 
przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia 
i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski 
..., o którą Cię proszę. Amen.  
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami. 

 

 

Boży człowiek… - bł. Maria od Bożego Serca (8 czerwca) 
Maria urodziła się 8 września 1863 r. w Münster jako 
córka hrabiego Klemensa-Heindricha, deputowane-
go do Reichstagu, i hrabiny Heleny von Galen, sio-
strzenicy biskupa Kettelera. Wychowywała się na 
zamku w Darfeld. Była dzieckiem trudnym, o dużej 
wrażliwości i wielkoduszności, ale też o sporej dozie 
samodzielności i uporu. Od przyjęcia sakramentu 
bierzmowania myślała o życiu zakonnym. W 1888 r. 
wstąpiła w Münster do zgromadzenia Dobrego Pa-
sterza, założonego niedawno przez Marię Pelletier. 
Podobnie jak inne siostry, zajmowała się dziewczę-
tami ubogimi i wykolejonymi, najpierw w samym 
Münster, a potem także w portugalskim Porto, gdzie 
od 1894 r. była przełożoną. W 1896 r. Marię dotknął 
postępujący paraliż; mogła jednak nadal swobodnie 
kontaktować się z innymi i sprawnie kierować 
wspólnotą. Siły czerpała z gorącego nabożeństwa 
do Najświętszego Serca Jezusowego. W latach 

1897 i 1898 pisała do papieża Leona XIII, prosząc go o poświęcenie całego świata Bożemu 
Sercu. Zmarła 8 czerwca 1899 r. W tym właśnie dniu papież polecił jej posłać encyklikę An-
num sacrum, a kilka dni później obwieścił światu wspomniany akt. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo bł. Marii prosimy Cię zanurz nas w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen. 
Tu es Petrus... 
113. Stefan VII (V.896-VIII.897) Na tron papieski wstąpił w maju 896 dzięki poparciu księcia 
Spoleto, a zasłynął właściwie tylko dzięki haniebnemu czynowi: polecił bowiem swego po-
przednika Formozusa, z powodów politycznych wydobyć z grobu i odbyć (w czerwcu 897) 
tzw. synod trupi, który uznał wszystkie święcenia i urzędowe czynności Formozusa za nie-
ważne. Po czym papież kazał obciąć zmarłemu palce u prawej ręki, którymi udzielał błogo-
sławieństwa, i zwłoki wrzucić do Tybru. Ten postępek wywołał tak wielkie przerażenie wśród 
ludu, że powstał on przeciwko papieżowi i wtrącił go do więzienia, gdzie w sierpniu 897 zo-
stał uduszony. 
Extra… 
× 08.06 - Światowy Dzień Oceanów  
× 09.06 - Dzień Przyjaciela 
× 10.06 - Międzynarodowy Dzień 
Heraldyki 
× 12.06 - Święto Biura Ochrony 
Rządu 

Zamyśl się… 
„Trzeba mieć zawsze Boga w sercu, dobre myśli  
w głowie a względy ludzkie macie podeptać.”  

 /ks. Luigi Caburlotto/ 
Uśmiech… 
Kiedy stworzył Bóg Adama, On zapytał się - A dama? 

Coś dla ducha… 
„O zasadniczej regule wyborczej” 

Ponoć na którymś konklawe elektorzy znaleźli się w impasie: czcigodne grono nie mogło się 
zdecydować, który z trzech kandydatów ma zostać papieżem. Pierwszy odznaczał się świę-
tością, drugi – świetnym wykształceniem, a trzeci – zmysłem praktycznym. Dopiero jakiś 
oczytany kardynał przypomniał sobie, że w dwudziestym czwartym (a zachowało się ich 
495) liście świętego Bernarda z Clairvaux znajduje się gotowe rozwiązanie tego problemu. – 
Pierwszy kandydat jest święty? – to dobrze: oret pro nobis – niech się modli za nas bied-
nych grzeszników; drugi jest uczony? – to nam się podoba: doceat nos – niech nas poucza  
i pisze uczone książki; trzeci jest praktyczny? – iste regat nos – ten niech nami rządzi i zo-
stanie papieżem!                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


