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Poniedziałek 30.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Józefa, Annę, Romana Rajkiewiczów i zm. z rodziny Rajkiewiczów  
         2) + Anielę, Jana Czwartoszów, Władysławę, Stefana Wojcieszyńskich i zm. z rodzi-
ny z int. córki i syna.  
1900 + Stefanię Moskwa (r. śm.)    
Wtorek 31.05 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (święto)   
1800 + Piotra Zawadzkiego od uczestników pogrzebu  
1900 W 18 r. ur. Patrycji Piotrowskiej z int. rodziców i dziadków   
Środa 01.06 Św. Justyna, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800  1) + Mariannę Stachura, Kazimierę Wolszczak zam. rodzina Wierzbickich 
         2) + Piotra Zawadzkiego zam. rodzina Zwolińskich i Tokarczyków 
1900 + Magdalenę Woźniak zam. rodzice  
Czwartek 02.06 Św. Marcelina i Piotra, męczenników (wspomnienie dowolne) 
1800  1) + Przemysława Rozparę od Grona Pedagogicznego SP w Brudzowie 
         2) + Aleksandrę Zacharz zam. matka chrzestna 
1930 + Pawła Rejmenta (24 r. śm.) zam. mama   
Piątek 03.06 Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)  
1800 1) Dziękczynna w 18 r. ur. Daniela o Boże bł. i opiekę MB zam. rodzice 
        2) Za zm. siostry z Kółka różańcowego Św. Katarzyny Labure z Brzezin  
1930 + ks. Władysława Noska (30 r. śm.) zam. Stanisław Osowski z Sobkowa 
Sobota 04.06 Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe) 
1600 ślub Mateusz Stąpór i Monika Sołtys  
1700 ślub Milena Tetelewska i Karol Markowski  
1800 1) W 35 r. ślubu Henryki i Tadeusza Kruków zam. synowie z rodzinami  
        2) + Mariannę, Piotra i Mariana Piotrowskich 
1900 40 r. ślubu Zdzisławy i Henryka Stachowiczów 
Niedziela  05.06 X Niedziela Zwykła 
800 + Mariana Gawiora i zm. z rodziny Rabiejów z int. rodziny  
1000 1) + Bartosza Dziewięckiego  
        2) Msza Święta w int. mieszkańców Podwola z racji poświęcenia pól 
1200 + Ryszarda Stokowiec (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1600 Msza Święta za parafię  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   1 Krl 8, 41-43  
                  Ga 1, 1-2. 6-10  
Ewangelia: Łk 7, 1-10 
Gdy Jezus dokończył swoich mów do 
ludu, który się przysłuchiwał, wszedł 
do Kafarnaum. Sługa pewnego setni-
ka, szczególnie przez niego ceniony, 
chorował i bliski był śmierci. Skoro 
setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do 
Niego starszyznę żydowską z prośbą, 
żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci 
zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: 
«Godzien jest, żebyś mu to wyświad-
czył, mówili, kocha bowiem nasz na-
ród i sam zbudował nam synagogę». 
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy 
był już niedaleko domu, setnik wysłał 
do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, 
nie trudź się, bo nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Cie-
bie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władz 
a mojemu słudze: “Zrób to” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do 
tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet  
w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 
Kazanie espresso… 
„>>Modlitwa nie działa jak automat z napojami: przyciskasz odpowiedni guzik i dostajesz to, 
co chcesz. Cuda są […] cudami, a nie normą codziennego życia<< - zauważa Philip 
Yancey. 
Może dziwić błyskawiczna reakcja Jezusa na prośbę setnika, dostojnego rzymskiego 
dowódcy, którego w ówczesnej rzeczywistości trudno zaliczyć do pobożnych czy nawet 
wierzących. 
Jezusowi spodobała się forma tej prośby, powtarzanej podczas Mszy Świętej: >>Panie, nie 
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja<<”.                                                                                                  /ks. E. Burzyk/ 
 

Niech króluje Twe Boskie Serce Jezu! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 31.05 - Dzień Bociana Białego 
× 02.06 - Dzień bez Krawata 
× 03.06 - Dzień Dobrej Oceny 



A w parafii… 
▪ W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy Boże Ciało. Tradycyjną procesją udaliśmy się do 4 oł-
tarzy (w tym nowego ze wsi Nida). W ten sposób chcieliśmy uwielbić Jezusa Eucharystycz-
nego. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oprawy tej uroczy-
stości. Zakończenie oktawy w najbliższy czwartek. Po mszy św. o godz. 18.00 procesja wo-
kół kościoła i poświęcenie wianków. 
▪ Zapraszamy 30 maja na IV odsłonę Uwielbienia w centrum miasta (Rynek). To najbardziej 
elektryzujące spotkanie z Jezusem w Eucharystii w naszym mieście. Początek o godz. 
20.00. 
▪ Rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Zapra-
szamy na nabożeństwa po mszy popołudniowej.  
▪ W poniedziałek i wtorek o godz. 16.30 spotkanie klas 3 przygotowujących się do bierzmo-
wania. W środę o godz. 19.30 spotkanie bierzmowanych i ich rodziców. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, spowiedź od 17.00 
▪ Zapraszamy do udziału 3 czerwca o godz. 19.30 we mszy świętej w intencji śp. ks. Włady-
sława Noska (pochodzącego z Kowali) i w spotkaniu poświęconym jego osobie. Inicjatorami 
wydarzenia są parafianie z Sobkowa, którzy wspominają ks. Władysława jako świętego ka-
płana. Przybędą do naszej świątyni i na cmentarz parafialny pielgrzymką autokarową.  
▪ Zapraszamy w sobotę 4 czerwca o godz. 11.00 na mszę świętą na Pl. Jana Pawła II w 25 
rocznicę wizyty Ojca Świętego na Ziemi Świętokrzyskiej. Początek spotkania o godz. 10.00. 
▪ W sobotę 4 czerwca rozpoczynamy Nowennę do bł. Klary Szczęsnej, współzałożycielki 
Zgromadzenia Sióstr Sercanek, przed wprowadzeniem jej relikwii do naszego kościoła, któ-
re odbędzie się 13 czerwca podczas bierzmowania. 
▪ Za tydzień przeżywamy w Polsce IX Święto Dziękczynienia tym razem pod hasłem 
„Chrzest Darem Miłosierdzia”. Tradycyjnie tego dnia zbierane są fundusze na Świątynie 
Opatrzności Bożej. 
▪ Za tydzień w niedzielę poświęcenie pól w Kowali Dużej. O godz 15.00 jeden ksiądz za-
cznie od strony Sitkówki, drugi od Bilczy. Na zakończenie przy remizie OSP msza w intencji 
mieszkańców Kowali. 
▪ 5 czerwca po mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie Róże Różańcowe. 

Nowenna do bł. Klary Szczęsnej 
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, dziękuję Ci za łaski udzielone błogosławionej 
Klarze Szczęsnej, która bezgranicznie zaufała Tobie i poświęciła swoje życie dla chwały 
Najświętszego Serca Twojego Syna. W Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie 
znajdowała siłę i światło do odczytywania zamysłów Jego Serca i ofiarnej służby bliźnim, da-
jąc przykład wiernej miłości i pokory. Naucz mnie naśladować ją w miłości do Najświętszego 
Serca Jezusa i w trosce o szerzenie królestwa Jego miłości, a za jej wstawiennictwem wy-
słuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen. Błogosławiona Klaro Szczęsna – módl się za nami 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Po raz pierwszy w historii niewielka delegacja będzie reprezentować Watykan na uroczysto-
ści otwarcia Olimpiady, jako gość specjalny komitetu organizacyjnego XXXI Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro. Odbędą się one w dniach 5-21 sierpnia z udziałem ponad 
10,5 tys. sportowców, reprezentujących 206 narodowych komitetów olimpijskich. Podsekre-
tarz Papieskiej Rady ds. Kultury, ks. Melchor Sánchez de Toca Alameda ujawnił, że zapro-
szenie jest wynikiem zacieśniania w ostatnich latach więzi między Stolicą Apostolską i Mię-
dzynarodowym Komitetem Olimpijskim. MKOl będzie jednym z patronów wielkiego spotka-
nia nt. tego, co instytucje religijne i sportowe mogą razem zrobić w służbie człowiekowi, ja-
kie odbędzie się w październiku br. w Watykanie. Spodziewany jest na nim przewodniczący 
tej organizacji Thomas Bach wraz grupą wybitnych sportowców Hiszpański duchowny zade-
klarował, że Watykan chce utrzymywać stałe relacje z instytucjami sportowymi. 

 

 

Boży człowiek… - św. Kamila Baptysta Varano (31 maja) 
Kamila urodziła się 9 kwietnia 1458 r. we włoskim miasteczku 
Camerino. Miała zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kaza-
nia pewnego franciszkanina z pobliskiej Leonessy postanowiła ku 
czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy piątek 
szczególne umartwienie. Postanowienie to potwierdziła następnie 
ślubem. Zamożnych rodziców stać było na wykształcenie córki. 
Marzyli także o odpowiednim dla niej małżeństwie. Kamila wbrew 
woli rodziców, wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino, który 
przeżywał wtedy swój renesans. Tam przyjęła imię zakonne Bap-
tysta. Stało się to 14 grudnia 1481 roku. Kamila miała wówczas 
23 lata. Kamila wyznała, że przyczyną obrania sobie tak surowe-
go zakonu była nie obawa przed piekłem, ani nawet nadzieja 
nieba, ale by się jak najbardziej upodobnić do swojego niebie-
skiego Oblubieńca. Jak mówiła, chciała Mu oddać "miłość za mi-
łość, zadośćuczynienie za zadośćuczynienie, krew za Krew, 
śmierć za śmierć". W trzy lata później przeniosła się z ośmioma 

siostrami do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Tu wiele razy pełniła 
urząd ksieni. W nagrodę za wierność regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył 
ją łaską wizji. Często oglądała św. Klarę, która udzielała jej wskazań odnośnie do reformy 
życia wewnętrznego i reguły zakonnej. Kamila prowadziła życie surowe i pełne wyrzeczeń. 
Doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha, opuszczenia i osamotnienia we-
wnętrznego, nocy ducha. Miała dar mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz 
czytania w ludzkich sercach. Zmarła podczas epidemii 31 maja 1524 r. Modlitwa. Boże 
przez wstawiennictwo św. Kamili prosimy Cię naucz nas odwdzięczać się miłością za Twoją 
bezgraniczną miłość. Amen. 
Tu es Petrus... 
164.  Wiktor IV, 1138 Grzegorz Conti, następca Anakleta II. Papieżem ogłoszono go  
w marcu 1138, jednak już 29 maja tego samego roku, za radą Bernarda z Clairvaux, uznał 
on za prawowitego papieża Innocentego II. 
165. Celestyn II (26.IX.1143-8.III.1144) Guido di Castello wybrany na papieża 26 września 
1143. Zmarł pół roku później, 8 marca I 144. 
166. Lucjusz II (12.III.1144-15.II.1145) Gherardo de Caccianemici. Za pontyfikatu Innocen-
tego II był wielokrotnie legatem papieża w Niemczech. Przed wyborem na papieża (12 mar-
ca 1144) był kanclerzem kurii. Usiłował zawrzeć pokój z Normanami. W sporach wewnętrz-
nych poprosił o pomoc niemieckiego króla Konrada III. Ale zanim ten zdążył zareagować 
papież poniósł śmierć podczas walk o Kapitol 15 lutego 1145 roku. 
Zamyśl się… 
„Nauka bez religii jest kaleką, religia 
bez nauki jest ślepa”    /Albert Einstein/  

Uśmiech… 
W restauracji: - Kelner, to wino, które pan podał, 
jest niewiele warte! - Myli się pan. Oto rachunek. 

Coś dla ducha… 
„O dużej wiedzy”  

Zdarzyło się to podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego w 1979 roku. Na Jasnej Górze 
pewien ksiądz - odpowiedzialny za procesję z darami - klęczał markotny kilka metrów od 
papieskiego tronu i żałował, że przepisy nie pozwalają zbliżyć się do Papieża, aby choć uca-
łować pierścień Rybaka. Gdy ostatni dar już został złożony, Papież dał dłonią znak i przywo-
łał księdza. Wziął wówczas jego dłoń w swoje ręce i dobrodusznie zapytał: - No i co mi po-
wiesz? Ksiądz był tak zszokowany, że ze ściśniętym gardłem wyjąkał jedynie: - Ojcze Świę-
ty, ja nic nie wiem! Kocham Kościół i Ojca Świętego. Papież uśmiechnął się i odpowiedział: - 
To ty bardzo dużo wiesz - i ucałował go w czoło.                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


