
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
Poniedziałek  18.06 Dzień Powszedni 
1800  + Władysława (r. śm.) i Stanisława Malickich  
1900  + Edwarda Brzozę z okazji Dnia Ojca z int. córki Jolanty  
Wtorek  19.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + ks. Jana Pragnącego (r. śm.) z int. Parafian  
        2) + Janinę Grzegorczyk z int. rodziny Partyków i Kurek  
1900  Eweliny i Artura, Pauliny i Mateusza w r. ślubu oraz wnucząt Leny, Filipa i Antonie-
go o zdrowie i Boże bł. z int. rodziców  
Środa 20.06 Dzień Powsz. RELIKWIE BŁ. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO 

1800 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefana, Mariana No-
waków, Henryka Ślusarczyka  
1900   + Mariana i Czesława Bedlę  
Czwartek 21.06 Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi  
900  msza św. na zakończenie roku szkolnego SP Brzeziny i SP Kowala 
1800  1) + Franciszka Kołka  
         2) + Janinę Grzegorczyk z int. pracowników obsługi Gimnazjum w Nowinach  
1900   + Władysława Dyragę z int. żony z dziećmi   
Piątek 22.06 Dzień Powszedni  
1800  1) + Jana, Stefanię i Czesława Skarbek z int. córki  
         2) + Władysława Szałasa z int. Urszuli i Dariusza Stachurów z dziećmi  
1900  1) +  Janinę, Piotra, Józefę, Sławomira Pędzików  
         2) + Janinę Grzegorczyk z int. uczestników pogrzebu    
Sobota 23.06 Dzień Powszedni   
1800  + Wiesława Kubickiego (r. śm) z int. rodziny   
1900   O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji 1r. ur. Karola  
Niedziela 24.06 Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela  
800   Za wszystkich ojców z Parafii Brzeziny o opiekę i łaski z int. sołtysa z Kowali  
1000  1) + ks. Jana Pragnącego z int. Parafian  
         2) O Boże bł. dla Redakcji Pisma Parafialnego Sanctus   
1200  1) Chrzty: Pola Domagała, Antoni Mateusz Dudek  
         2) W 18r. ur. Oliwii Dziewięckiej o Boże bł.  
1600  1) Msza Święta za Parafię  
   2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Perłowa, Sarnia, Kolejowa 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    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  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Ez 17, 22-24 / 2 Kor 5, 6-10     Ewangelia:  Mk 4, 26-34 
Jezus mówił 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, 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos,  
a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora 
już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przy-
powieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w zie-
mię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się 
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnież-
dżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją 
rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszyst-
ko swoim uczniom. 

Kazanie espresso… 
„Do wartości Bożych trzeba dorastać. To długi proces. Tu nic nie można przyspieszyć. Pro-
ces wzrostu ziarna aż do wydania owoców. Trzeba wielkiej cierpliwości, czasem wielu lat, 
by dorosnąć do poznania tego, co było bardzo blisko. Wielkie wartości są zakodowane  
w ludzkim sercu i trzeba umieć czekać na godzinę ich objawienia. Szkoda, że współcześni 
ludzie nie lubią przypowieści. Całe życie jest przypowieścią.                           /ks. E. Staniek/ 
 

Z Tego Serca płyną zdroje łask! 
 
 

Extra… 
× 20.06 -  Światowy Dzień Uchodźcy 
× 21.06 -  Święto Muzyki 



 

A w parafii… 
▪ 19 czerwca przypada I rocznica śmierci ks. Jana Pragnącego. Zapraszamy na mszę św.  
w jego intencji o godz. 18.00.  
▪ Za tydzień w niedzielę w naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie bł. Rafała Chyliń-
skiego, franciszkanina. Główne uroczystości odbędą się o godz. 10.00 i przewodniczyć im 
będzie ks. Robert Zapała, były wikariusz naszej parafii. Na tej mszy zostanie także odsłonię-
ta tablica dedykowana pamięci zmarłego proboszcza, ks. Jana Pragnącego. Serdecznie za-
praszamy na tę uroczystą eucharystię. 
▪ Dziś poświęcenie pól w Kowali od 14.30. Msza św. z tej okazji w Kowali o 16.00 
▪ Zapraszamy w środę na msze św. z błogosławieństwem relikwiami bł. Władysława Buko-
wińskiego. 
▪ Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy w środę od 17.00 na spowiedź na zakończeniu roku 
szkolnego. Msza święta dla uczniów z SP Brzeziny i SP Kowala w kościele w czwartek  
o godz. 9.00. 
▪ W sobotę 2 czerwca delegacja z naszej parafii udała się w pielgrzymce do Pruszkowa. Po 
drodze nawiedzili Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. 
Złożyli także kwiaty na grobie siostry Anny Pietrzyk. Później modlili się w Sanktuarium  
w Niepokalanowie. Ostatnim i najważniejszym punktem programu był Dom Generalny 
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Tam na zakończenie mszy św. siostra 
Janina Samolewicz przekazała Parafii Brzeziny relikwie bł. Jerzego Matulewicza. Niech no-
wy patron modli się za nami! 

Komunikat Kurii 

Kuria Diecezjalna w Kielcach na prośbę Biskupa Kieleckiego podaje do wiadomości, że Pe-
nitencjaria Apostolska na mocy uprawnień przyznanych jej przez Ojca Świętego Franciszka,  
zezwoliła, aby do dnia 25 listopada 2018 r. wierni mogli uzyskać odpust zupełny kościołach  
parafialnych pod wezwaniem Ducha Świętego: w Drużykowej, Młodzawach i Kielcach oraz  
w Bazylikach Mniejszych: w Kielcach, Miechowie, Pacanowie i Wiślicy. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Właśnie dużo się ostatnio mówi o jedności chrześcijan, mamy dużo braterskich 
gestów, zarówno patriarchów wschodu jak i pastorów protestanckich, ale co jest 
celem ekumenizmu? I czym on właściwie jest?  
- /DZ/ Ekumenizm jest dążeniem do pełnej jedności Kościoła, jakiej pragnął Jezus Chrystus. 
Nie jest to pojęcie jednoznaczne z dialogiem międzyreligijnym. Ekumenizm dotyczy 
wyłącznie ludzi ochrzczonych, którzy wierzą w Trójcę Świętą. Jest to dialog między 
chrześcijanami. Od czasów Chrystusa Kościół dzielił się wielokrotnie. Powody były bardzo 
różne. Najsmutniejsze jest to, że te podziały rodziły wzajemną niechęć, a często także 
nienawiść. Duch Jedności Chrześcijan najbardziej zaczął wiać w Kościele od czasu Soboru 
Watykańskiego II. 7 grudnia 1965 roku doszło do jednoczesnego ogłoszenia wspólnej de-
klaracji o zniesieniu klątw z 1054 roku między Kościołem Rzymskokatolickim a prawosław-
nym. Podczas obchodów 10. rocznicy tego wydarzenia w Kaplicy Sykstyńskiej papież Paweł 
VI podszedł do metropolity Melitona, wysłannika Konstantynopola. Wszyscy spodziewali się 
braterskiego uścisku, ale papież runął na kolana i ucałował jego stopy. Prawosławny pa-
triarcha Dimitrios I skomentował później ten gest: „Papież Paweł VI ukazał Kościołowi 
i światu, czym jest i może być biskup chrześcijański, a przede wszystkim pierwszy biskup 
chrześcijaństwa: siłą pojednania i zjednoczenia dla Kościoła i świata”. Od ponad 50-ciu lat 
pięknych gestów, także z innymi Kościołami było wiele. Najpiękniejszym momentem byłoby 
spotkanie się kiedyś przy jednym stole eucharystycznym i wspólne sprawowanie Najświęt-
szej Ofiary. Czy jest to możliwe? To wie tylko Pan Bóg. Istnieje wiele różnych sposobów dla 
wiernych, by budować wspólną przyszłość jednego Kościoła np. Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan lub Europejskie Spotkania Młodych organizowane przez wspólnotę Taize. 
Róbmy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy znów byli jedno! 

Boży człowiek… - bł. Hosanna z Mantui (18 czerwca) 
Hosanna Andreasi urodziła się 17 stycznia 1449 r. w Mantui. Mając 
piętnaście lat, wyrzekłszy się małżeństwa, przywdziała habit tercjarek 
dominikańskich. Korzystała z roztropnego kierownictwa duchowego 
sławnego teologa Franciszka de Silvestri. Świadectwem pobożnego  
i świątobliwego życia Hosanny są jej listy. Otrzymawszy niezwykłe ła-
ski mistyczne (ekstazy, wizje, jasnowidzenie, stygmaty), zmarła 18 
czerwca 1505 r. Hieronim z Mantui, oliwetanin i duchowy syn Osanny, 
napisał życiorys swej mistrzyni. Modlitwa. Boże wszechmocny za 
przyczyną bł. Hosanny prosimy o łaskę oddania się Tobie w pełni  
w życiu ziemskim i oczekiwania z wiarą na spotkanie z Tobą w niebie. 

Znalezione... 
„Osiągnąłem szczyt sukcesu w biznesie. W oczach innych, moje życie stało się symbolem 
sukcesu. Jednak oprócz pracy, mam niewiele radości. Bogactwo nie robi już na mnie żad-
nego wrażenia. W tej chwili, leżąc na łóżku szpitalnym i rozpamiętując całe życie, zdaję so-
bie sprawę, że wszystkie osiągnięcia i bogactwa, z których kiedyś byłem tak dumny, stały 
się nieistotne w obliczu mojej rychłej śmierci. Kiedy w ciemności, patrzę na zielone światła 
urządzenia do sztucznego oddychania i słyszę jego mechaniczne dźwięki, czuję oddech 
zbliżającej się śmierci. Dopiero teraz rozumiem, że nawet jeśli zgromadzisz dużo pieniędzy, 
nagle chcesz realizować cele, które nie są związane z bogactwem. Jest coś ważniejszego: 
miłość, sztuka, marzenia z twojego dzieciństwa. Nie, nie uganiaj się za bogactwem, to może 
robić tylko osoba tak zakręcona jak ja. Bóg stworzył nas, aby każdy mógł poczuć miłość  
w sercu, a nie biegał za złudzeniami budowanymi przez sławę i pieniądze, tak jak ja to robi-
łem w moim życiu. Teraz wiem, że nie mogę zabrać je ze sobą. Jedyne co się liczy to 
wspomnienia wzmocnione miłością. To jest prawdziwe bogactwo, które będzie szło za tobą; 
będzie ci towarzyszyło, da siłę i światło, które cię poprowadzi. Miłość nie zna granic. Będzie 
ci towarzyszyć nawet poza granice życia. Przeniesie się tam, gdzie chcesz się udać. Dąż do 
osiągnięcia celów, które sobie wyznaczasz. Wszystko jest w twoim sercu i w twoich rękach. 
Które łóżko jest najdroższe na świecie? Łóżko szpitalne. Jeśli masz pieniądze, możesz za-
trudnić kogoś do prowadzenia twojego samochodu, ale nie jesteś w stanie zatrudnić kogoś, 
kto zabierze chorobę, która cię zabija. Rzeczy zagubione można odnaleźć. Ale jest jedna 
rzecz, której nigdy nie można znaleźć, gdy ją stracisz – życie. Niezależnie od tego, na jakim 
etapie życia jesteśmy teraz, w końcu będziemy musieli zmierzyć się z chwilą, gdy kurtyna 
opadnie. Szanuj swoją rodzinę, kochaj współmałżonka, szanuj znajomych ... Traktuj wszyst-
kich dobrze i dbaj o przyjaźnie.”                                                                       /śp. Steve Jobs/ 

Zamyśl się… 
„Żeby jednak naprawdę spotkać się z Bogiem, 
trzeba Go przyjąć, ale nie przez lekko uchylone 
drzwi, z założonym dla pewności łańcuchem, 
myśląc "żebyś mi się Boże w moim życiu nie 
zaczął rządzić."      /kard. Franciszek Macharski/ 

Uśmiech 
Gdy byłem młodszy nie lubiłem ślubów, 
ponieważ stare ciotki klepały mnie po ra-
mieniu mówiąc: „Będziesz nastepny”. 
Przestały, gdy zacząłem robić im tak sa-
mo na pogrzebach. 

Coś dla ducha… 
„Znak mistrza” 

„W przeszłości mistrzowie rzemiosła mieli czeladników, którzy służyli im przez wiele lat. 
Podczas służby u mistrza każde wytworzone dzieło czeladnika znaczył symbolem mistrza. 
Od kiedy stałeś się Mój, jesteś również Moim czeladnikiem. Jaki znak chcesz zostawić  
w świecie - Mój czy swój własny? Kiedy coś wykonasz, nikt nie zaprzecza, że jest to dzieło 
twoich rąk. Ale dla innych powinno mieć znak Chrystusa, a nie twój. Poddaj swoje życie Mo-
jej służbie. Pozwól, aby dzieła twoich rąk nosiły Mój znak, a świat zachwyci się tym, co 
uczyniłeś w Moje Imię.”                                                                                   /Andy Cloninger/ 

 


