
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek  17.06 Dzień Powszedni  RELIKWIE ŚW. BRATA ALBERTA

1800  + Ryszarda, Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik, Władysława, Fra
ciszkę Sołtys  
1900  + Janinę i Władysława Litwinów, Zofię i Władysława Więcławskich 
Wtorek  18.06 Dzień Powszedni   
1800 1) + Ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Mariana Nowaków, Eugeniusza, Piotra, 
Mariusza Prędotów, Henryka i Janinę Ślusarczyków z int. rodziny 
        2) + Zenona Króla z int. pracowników kliniki Laryngologii 
1900 1) o zdrowie i bł. Boże dla Eweliny, Artura, Pauliny, Mateusza i ich dzieci
        2) + Teresę Stachurę z int. rodziny Kopala z Niedźwiedzia 
Środa  19.06 Dzień Powszedni   
1800 1) + Ks. Jana Pragnącego (2 r. śm.), Ks. Wacława Smolarczyka (10r. śm.) z int. par
fian 
        2) + Teresę Stachurę z int. Krystyny i Jana Zając z Ropczyc  
1900 1) + Stanisława i Stanisławę Krawiec  
        2) + Stanisława Zychowicza z int. siostry Danuty z rodziną  
Czwartek 20.06  Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi  RELIKWIE

800 + Władysława (20 r. śm.) i Stanisławę Malickich   
1000 1) + Halinę Barwinek (7 r. śm.) i zm. z r. Barwinków i Daleszaków
        2) w int. dzieci przeżywających rocznicę I Komunii Świętej 
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  
1600 za Parafię 
Piątek 21.06 Dzień Powszedni  
1800  1) + Krzysztofa Machulskiego (9 r. śm.) 
         2) + Teresę Stachurę z int. córki Ani z mężem Rafałem i dziećmi 
1900  1 ) + Alicję, Dagmarę z int. matki chrzestnej  
        2) + Stanisława Zychowicza z int. siostry Zofii z dziećmi 

Sobota 22.06 Dzień Powszedni   
1600  ślub: Bieniecki Bartłomiej i Znój Ewelina  
1800  1) do Matki Bożej i Serca Pana Jezusa dziękczynno błagalna w 
Józefa oraz o bł. Boże dla dzieci 
         2) + Jana Tomalę z int. żony z dziećmi  
1900 1) + Henryka (16 r. śm.), Franciszkę, Jana Brzozów, Janinę, Mieczysława Kowalskich 
i Marianne, Jana, Edwarda Pobochów 
        2) + Teresę Stachurę z int. Doroty z mężem Piotrem z dziećmi 
Niedziela Dwunasta Niedziela Zwykła 
800   + Cecylię i Bolesława Malickich z int. rodziny  
1000  za Parafię  
1200  1) chrzest: Julian Wierzbicki 
         2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  
1600  1) + Wiesława Kubickiego z int. rodziny  
         2) w int. mieszkańców Brzezin z racji poświęcenia pól 

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

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O

  

RELIKWIE ŚW. BRATA ALBERTA 
+ Ryszarda, Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik, Władysława, Fran-

ię i Władysława Więcławskich  

1) + Ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Mariana Nowaków, Eugeniusza, Piotra, 
 

1) o zdrowie i bł. Boże dla Eweliny, Artura, Pauliny, Mateusza i ich dzieci 

Ks. Wacława Smolarczyka (10r. śm.) z int. para-

RELIKWIE BŁ WŁADYSŁAWA  

+ Halinę Barwinek (7 r. śm.) i zm. z r. Barwinków i Daleszaków 

2) + Teresę Stachurę z int. córki Ani z mężem Rafałem i dziećmi  

1) do Matki Bożej i Serca Pana Jezusa dziękczynno błagalna w 40 r. ślubu Krystyny i 

Mieczysława Kowalskich 

2) + Teresę Stachurę z int. Doroty z mężem Piotrem z dziećmi  

026 Morawica 
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 Uroczystość Trójcy Świętej
16 czerwca 2019 r. Nr 29

 

Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił 
wszystkie więzy łączące mnie z tym świ

i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich 
pragnień, aspiracji i projektów, abym mógł 
powiedzieć, że wszystko czynię dla Twojej 
chwały, wsparty Twoją łaską. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. Amen.

 
 
 

 

 

Uroczystość Trójcy Świętej 
29 (551) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Prz 8, 22-31 /   Rz 5, 1-5 
Ewangelia: J 16, 12-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powie-
dzenia, ale teraz znieść nie możecie. 
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weźmie  
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, że  
z mojego weźmie i wam objawi». 

Kazanie espresso… 
„Pojemność ludzkiego serca i umysłu jest 
ograniczona. Cały trud wychowania 
zmierza w tym kierunku, by tę pojemność 
poszerzyć. Dobry wychowawca szanuje 
proces wzrostu i nigdy nie przeciąża ani 
umysłu, ani serca tego, kogo wychowuje.  
Wychowawca musi być przewidujący.             

/ks. E. Staniek/  

Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił 
wszystkie więzy łączące mnie z tym światem 

i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich 
pragnień, aspiracji i projektów, abym mógł 
powiedzieć, że wszystko czynię dla Twojej 
chwały, wsparty Twoją łaską. Który żyjesz  

i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Bł. Jerzy Matulewicz 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Na mszy św. o godz. 10.00 zostaną wprowa-
dzone relikwie bł. Jerzego Matulewicza, którego obraz wisi w naszej świątyni od ok. 30 lat. 
Dokona tego ks. Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
▪ W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Zapraszamy na proce-
sję Bożego Ciała po mszy św. o godz. 10.00 i prosimy o nie parkowanie samochodów na 
trasie procesji, szczególnie na wjeździe na plac przy świetlicy. Prosimy o włączenie się w to 
święto przez zabranie sztandarów, feretronów, różańca. Dzieci prosimy o sypanie kwiatków, 
a strażaków o pomoc w pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa 
▪ Osoby udające się na koncert „Jednego serca, jednego ducha” do Rzeszowa proszone są, 
aby punktualnie pojawiły się w czwartek o godz. 15.00 na przystanku w centrum Morawicy 
naprzeciwko kina i szkoły policealnej.  
▪ Zapraszamy na msze święte z uczczeniem relikwii: św. Brata Alberta Chmielowskiego - 17 
czerwca i bł. Władysława Bukowińskiego - 20 czerwca. 
▪ W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy. 
▪ Za tydzień poświęcenie pól w Brzezinach. Od godz. 14.30 dwóch księży zacznie poświę-
cenie od strony Morawicy i od strony Radkowic. Zakończenie mszą św. o godz. 16.00 w ko-
ściele. 

O nowym Patronie 
Abp Matulewicz stawał na głowie, by przypominać swoim wiernym i swoim księżom, że  
w Chrystusie narodowość nie gra już pierwszych skrzypiec, że w Nim ludzie naprawdę mo-
gą się ze sobą dogadać. „Moim zadaniem jest wszystkich ludzi godzić, prowadzić do miłości 
i zjednoczenia, i to będę czynił, wy zaś, panowie [politycy], postanawiajcie sobie i róbcie, co 
chcecie z waszą polityką. Jestem przeciwny również temu, że księża mieszają się do polity-
ki ('). Nigdy tak jak teraz nie ukazały mi się marnymi, godnymi pogardy wszystkie narodo-
wościowe spory, zawiści, nienawiści. Wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli i ustępli-
wości można było wszystkich pogodzić w Chrystusie. Miej dobre, jasne oko, które raczej 
dziesięć cnót dojrzy w bliźnim, niż jedną wadę. Oko zamknięte raczej na dziesięć wad, niż 
na jedną cnotę - bł. abp Jerzy Matulewicz. 
Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz to męczennik jedności, któremu walka o pogo-
dzenie ze sobą Polaków, Litwinów, Białorusinów (oraz próby przekonania do niebrania się 
za łby samych naszych rodaków) odebrała zdrowie, a w konsekwencji życie. 
Matulewicz stawał na głowie, by przypominać swoim wiernym i swoim księżom, że w Chry-
stusie narodowość nie gra już pierwszych skrzypiec, że w Nim ludzie naprawdę mogą się ze 
sobą dogadać, nie anihilując różnic, ale widząc, że o całe niebo ważniejsze jest to, iż – 
nadal się różniąc – są też braćmi. 
Ja lubię arcybiskupa Matulewicza, bo przypomina mi o czterech rzeczach: 
1. Kościół, który zaczyna iść pod rękę z polityką, zawsze w tym samym momencie zaczyna 
umierać. 
2. W różnorodności naprawdę nie ma nic złego. Różnorodność bez jedności może jednak 
łatwo przejść w chaos i wojnę. Z kolei wołanie o jedność bez różnorodności kończy się 
wprowadzaniem totalitaryzmu jednolitości. 
3. Gdy masz problem z jakąś częścią Kościoła, w której jesteś – pamiętaj, że jesteś też czę-
ścią dużo większej całości (Matulewicz był obsesyjnie wręcz oddany papieżowi, czuł się 
częścią Kościoła Powszechnego, a nie tylko polskiego czy litewskiego). 
4. Jakkolwiek nie byłoby to trudne: nie martw się tym, co powiedzą o Tobie ludzie; martw się 
tym, co powie o Tobie Bóg. Ksiądz Matulewicz (idąc za świętym Pawłem) zapisał w dzienni-
ku: „Jeżeli ludzie źle oceniali lub oceniają moje intencje, nie mam do nich pretensji, bo nie 
od nich spodziewam się nagrody, ale od Boga, dla którego chwały starałem się żyć i praco-
wać”.                                                                    /Szymon Hołownia, fragmenty, aleteia.org/ 
 

Boży człowiek… - bł. Tomasz Woodhouse (19 czerwca) 
O młodości Tomasza Woodhouse'a niczego właściwie nie 
wiemy. Urodził się ok. 1535 r. w hrabstwie Lincolnshire w An-
glii. W 1558 r. został kapłanem i objął maleńką parafię w 
hrabstwie Lincolnshire. Gdy po śmierci Marii Tudor na tron 
wstąpiła Elżbieta I, schronił się w Walii i przyjął stanowisko 
preceptora u pewnego szlachcica. Po wprowadzeniu przez 
królową zakazu sprawowania Mszy św. według kanonu kato-
lickiego nadal ją odprawiał, gdzie tylko mógł. W dniu 14 lipca 
1561 r. został aresztowany. Dwanaście lat przesiedział w wię-
zieniach. W sławnym więzieniu na Fleet-Street cieszył się 
pewną swobodą, którą wykorzystywał dla duszpasterzowania 
i jednania odstępców z Kościołem. Udało mu się także wysłać 
list do Paryża z prośbą o przyjęcie do Towarzystwa Jezuso-
wego, mimo że jezuici nie byli jeszcze wtedy obecni na Wy-
spach. Pozytywna odpowiedź dotarła doń w samą porę. Gdy 

zgłosił się, aby na szafocie zastąpić bł. Jana Storeya, którego skazano na śmierć, jego 
prośbę odrzucono. Jan Storey został stracony w 1571 r. W listopadzie 1572 r. Tomasz skie-
rował do Wiliama Cecila Burghleya memoriał, w którym utrzymywał, że królowa powinna się 
poddać orzeczeniom papieskim, bo na skutek nieposłuszeństwa została słusznie zdepono-
wana. Sprowadzono go przed oblicze dostojnika, a w kwietniu następnego roku wytoczono 
mu sprawę o zdradę stanu. Zginął przez powieszenie, wypatroszenie i ćwiartowanie 19 
czerwca 1573 r. Wraz z pięćdziesięcioma trzema innymi męczennikami angielskimi beatyfi-
kował go w roku 1886 Leon XIII. Uważany jest za pierwszego jezuickiego męczennika na 
ziemi angielskiej. 

Czy wiesz, że… 
1) Radio Watykańskie powstało 12 lutego 1931 r. a od 1938 r. emituje audycje również  
w języku polskim. 
2) Najbardziej wysuniętym na południe miejscem kultu na świecie jest wykuta w lodzie 
katolicka kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Snieżnej. Znajduje się w Argentyńskiej bazie 
Belgrano II na Antarktydzie. 
3) Soteriologia – dział teologii zajmujący się zbawieniem 

Zamyśl się… 
„Nie wystarczy wypełnić dobre dzieła, 
trzeba wypełniać je dobrze, na podo-
bieństwo Jezusa Chrystusa, o którym 
napisano: „Przeszedł przez życie 
czyniąc dobrze””  

/Św. Wincenty a Paulo/ 

Uśmiech 
Poczytałem rosyjskie kawały i przypomniał mi się 
jeden autentyk z podróży po ZSRR (nie tyle śmiesz-
ny, co ciekawy). Weszliśmy do sklepu, gdzie była 
jedynie sprzedawczyni i puste półki: - Czy jest coś? - 
Niet. - W takim razie - po co ten sklep? - A  pastawi-
li, tak stojit. 

Coś dla ducha… 
„Weź swoje dziedzictwo” 

„Przypuśćmy, że zadzwonił adwokat, informując cię, że otrzymałeś milion dolarów w spadku 
po bogatym krewnym. Ile czasu zajęłoby ci dotarcie do biura prawnika? Przecież czeka na 
ciebie duchowe dziedzictwo, warte o wiele więcej niż milion dolarów. Jest nim Moja niesa-
mowita moc. Ona może uzdrowić cię, kiedy jesteś zraniony, odnaleźć, kiedy się zgubisz, 
prowadzić przez ambitną przygodę zwaną życiem. To jest dokładnie ta sama moc, która 
wyprowadziła Mojego Syna z grobu - oto jak jest silna. W chwilach, gdy jak duchowy nę-
dzarz snujesz się z kąta  w kąt i nic ci nie wychodzi, przyjdź do Mnie, Moje dziecko, i odbierz 
swoje dziedzictwo.”                                                                                        /Andy Cloninger/ 

 


