
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 24.06  Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
1800  + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Władysława, Mariannę, Franciszkę Franko-
wiczów z int. rodziny 
1900  + Stanisława Zychowicza z int. brata Jurka  
Wtorek 25.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z rodziny 
        2) + Piotra Pędzika od uczestników pogrzebu 
1900 1) + Ryszarda Zawadzkiego z int. córek z rodzinami  
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. Mariana Węgrzyna 
Środa 26.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Władysława i Wincentynę Ślusarczyków z int. syna Józefa 
        2) + Piotra Pędzika z int. r. Malickich  
1900 + Ryszarda Zawadzkiego z int. koleżanek i kolegów 
Czwartek 27.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Genowefę ( w r. śm.) i Stanisława Sochów, Zdzisława Kutę z int. rodziny  
        2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Władysława Świątka 
Piątek 28.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

1800 1) + Władysława Lużyńskiego  
        2) + Piotra Pędzika z int. sąsiadów 
1900 + Wiesława Januszka z int. córki Justyny  rodziną  
Sobota 29.06 Uroczystość Świętych Piotra i Pawła   
1600 Ślub: Kinga Tworek i Konrad Kraska  
1900 + Mieczysława (w r. śm.), Tadeusza Kowalskich, Wandę i Stanisława Kaczorów 
Niedziela 30.06 XIII Niedziela Zwykła 
800 za Parafię 
1000 + Jana, Stefanię Skarbek i Adama Frankowicza z int. córki 
1200 + Piotra Pobochę  
1600 + Jana Srokę, Kacpra, Józefę Srokę, Katarzynę, Franciszka, Mariannę, Zdzisława Sta-
churów i zm. z rodziny Stachurów, Stanisława Seweryna z int. rodziny 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Piotra Pędzika  
z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

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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 XII Niedziela Zwykła 
23 czerwca 2019 r. Nr 30 (552) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Za 12, 10-11; 13, 1  
                    Ga 3, 26-29 
Ewangelia:  Łk 9, 18-24 
Gdy Jezus modlił się na osobno-
ści, a byli z Nim uczniowie, zwró-
cił się do nich z zapytaniem: «Za 
kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówią, że któryś z dawnych pro-
roków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważa-
cie?» Piotr odpowiedział: «Za 
Mesjasza Bożego». Wtedy suro-
wo im przykazał i napominał ich, 
żeby nikomu o tym nie mówili.  
I dodał: «Syn Człowieczy musi 
wiele wycierpieć: będzie odrzu-
cony przez starszyznę, arcyka-
płanów i uczonych  
w Piśmie; zostanie zabity, a trze-
ciego dnia zmartwychwstanie». 
Potem mówił do wszystkich: «Je-
śli ktoś chce iść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten 
je zachowa». 

Kazanie espresso… 
Co za fatalna perspektywa! Jezus dobrowolnie szedł w stronę całkowitego odrzucenia, to-
talnej klęski, śmieci. To musiała być dla Niego straszna droga. 
Nie należy się dziwić, że w Ewangelii nie ma mowy o uśmiechu Jezusa.        /ks. E. Staniek/ 

 
 

Serce Jezusa,  
życie i zmartwychwstanie nasze 

zmiłuj się nad nami! 
 
 
 

Extra… 
× 25.06 -  Dzień Marynarza 
× 27.06 -  Światowy Dzień Rybołówstwa 
× 28.06 -  Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 



A w parafii… 
▪ W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 16 czerwca 2019 roku do świątyni parafialnej w 
Brzezinach zostały wprowadzone relikwie I stopnia bł. Jerzego Matulewicza, prezbitera. Do-
konał tego ks. Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Nowy 
patron był alumnem i później profesorem tego seminarium. Na obrazie, który wisi w brzeziń-
skim kościele od ok. 30 lat widać w tle gmach kieleckiego seminarium i wizerunek Matki Bo-
żej Ostrobramskiej. Bł. Jerzy był bowiem biskupem wileńskim. W 1909 roku złożył także 
śluby zakonne i odnowił zakon Marianów. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Ubogich 
Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. 
Oprawę uroczystej eucharystii o godz. 10.00 przygotowali parafianie. Po procesji wejścia ks. 
rektor przekazał relikwie bł. Jerzego na ręce ks. kanonika Józefa Knapa. Następnie zostały 
umieszczone na specjalnie przygotowanym ołtarzu. W trakcie homilii ks. Paweł Tambor naj-
pierw zatrzymał się nad tajemnicą Trójcy Świętej, która na ziemi nie zostanie przez nas od-
kryta. Później przybliżył życie nowego patrona. Powiedział, że święci to nie celebryci Ko-
ścioła. Ich życia często jest bardzo zwyczajne, ale pełne oddania Bogu. Przypomniał także 
słowa bł. Jerzego, które znajdują się w Liturgii Godzin: „Jeśli wolno prosić, to daj Panie, 
abym w Twoim Kościele był jak ścierka, którą wszystko wycierają, a po zużyciu wyrzucają 
gdzieś w najciemniejszy, ukryty kąt. Niech i mnie tak zużyją i wykorzystają, aby tylko w Two-
im Kościele przynajmniej jeden kącik był lepiej oczyszczony, aby tylko w Twoim domu było 
czyściej i schludniej (...) Daj, bym został wzgardzony, bym się zdarł, byle tylko Twoja chwała 
rosła i rozszerzała się, bylem się przyczynił do wzrostu i umocnienia Twojego Kościoła” 
Uroczystość tradycyjnie zakończyło ucałowanie relikwii nowego patrona. Niech Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej uczy nas prawdziwej Miłości do bliźnich. Skorzystajmy z rady bł. Je-
rzego: „Wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli i ustępliwości 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” 
▪ W czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Bardzo 
dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji. Zachęcamy także do 
uczestnictwa w zakończeniu oktawy tej uroczystości w najbliższy czwartek Tego dnia zosta-
ną poświęcone wianki z pierwocin ziół i kwiatów. 
▪ W czwartkowym wieczór 20-osobowa grupa z naszej parafii udała się wraz z ks. probosz-
czem na koncert uwielbieniowy „Jednego Serca, Jednego Ducha” do Rzeszowa. Był to wy-
jątkowy czas modlitwy i radości. 
▪ W tym tygodniu uroczystość: Narodzenia św. Jana Chrzciciela (poniedziałek), Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa (piątek) i św. Apostołów Piotra i Pawła (sobota) 
▪ W czwartek swoje imieniny świętuje ks. Władysław Świątek. Zapraszamy na mszę świętą 
w jego intencji o godz. 18.00. Księdzu Wikariuszowi życzymy wielu łask Bożych i opieki 
Wszystkich Świętych! 
▪ Dzieciom życzymy bezpiecznych wakacji i przypominamy, że latem także Pan Bóg na 
nasz czeka w kościele. 

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa odmawiana przez ojca Pio 
1. O mój Jezu, któryś powiedział. „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie  
a otworzą wam”, oto pukam, szukam, proszę o łaskęT Ojcze naszT. Zdrowaś MarioT. 
Chwała OjcuT   2.   O mój Jezu, któryś powiedział; ,,O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da 
wam w imię moje”, oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o ŁaskęT. Ojcze naszT Zdro-
waś MarioT Chwała OjcuT    3. O mój Jezu. któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą”, oto w oparciu o nieomyl-ność Twoich słów proszę Cię o ła-
skęT  Ojcze naszT. Zdrowaś MarioT. Chwała OjcuT   
Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie może 
nieulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem  
i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. 
Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami. 

Boży człowiek… - św. Emma z Gurk (27 czerwca) 
Emma (Hemma) urodziła się około roku 980 w Ka-
ryntii, w hrabiowskiej rodzinie Friesach-
Zeltschach. Poślubiono ją przedstawicielowi tam-
tejszego rycerstwa, Wilhelmowi, hrabiemu Sann. 
Wcześnie, zapewne przed rokiem 1016, owdowia-
ła. W dwadzieścia lat później straciła syna, które-
go zamordowano, prawdopodobnie z poduszcze-
nia księcia Karyntii. Stała się wówczas jedyną 
właścicielką rozległych włości położonych na tere-
nie Karyntii, Styrii i Krainy. Majętności te w dużej 
mierze obróciła na pobożne fundacje, zwłaszcza 
na założenie klasztoru benedyktynek w Gurk 
(1043) oraz opactwa benedyktynów w Admont. 
Dotowała także wiele parafii. Kiedy w 1073 r. 
utworzono w Gurk biskupstwo i uposażono je  
w dobra, darowane Kościołowi przez Emmę, za-
częła uchodzić za fundatorkę nowej diecezji. 
Zmarła 29 czerwca 1045 r. Od samego początku 
otaczano ją czcią. W roku 1174 szczątki przenie-
siono do katedry, a następnie kilkakrotnie starano 
się o papieską aprobatę kultu. Na skutek rozma-
itych wydarzeń politycznych starań tych nie 
uwieńczyła formalna kanonizacja i dopiero w roku 
1938 Stolica Apostolska dokonała potwierdzenia 

wielowiekowego kultu. 

Czy wiesz, że… 
1) Kandydat na biskupa powinien mieć odpowiednie wykształcenie – doktorat lub co 
najmniej licencjat z biblistyki, teologii czy prawa kanonicznego. Ewentualnie powinien 
wykazać się „prawdziwą biegłością w tych dyscyplinach” 
2) Jan II (533-535_ jako pierwszy zmienił imię po wyborze na papieża, ze względu na 
pogańskie konotacje imienia chrzcielnego (Merkuriusz) 
3) Przysłowiowy pech w piątek 13 dnia miesiąca wiąże się z datą aresztowania templariuszy 
przez króla Francji Filipa IV Pieknego 13 X. 1307 

Zamyśl się… 
„By zwalczyć hipokryzję, najlep-
szą bronią są szczerość i prosto-
ta.”            /Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech 
Wielka amerykańska korporacja. Szef wzywa firmowe-
go psychologa: - Ty, Johny, doceniam to, co robisz, ale 
pracoholików to ty zostaw w spokoju! 

Coś dla ducha… 
„Codzienny kierunek” 

Czy kiedykolwiek zdziwiło cię, dlaczego już dzisiaj nie wyjawiam ci wszystkiego, co cię jesz-
cze czeka w życiu? Wyobraź sobie życie jako długą podróż. Jeżeli dałbym ci szczegółowe, 
właściwe wskazówki co do miejsca, w którym chcę, żebyś był za pięć lat, nie zrozumiałbyś 
tego. Te wskazówki będą aktualne dopiero tam, gdzie będziesz, nie tu, gdzie jesteś teraz. 
Dlatego wskazówki co do  twojej życiowej podróży pochodzą z codziennego objawienia, 
abyś najpierw słuchał i ufał, a potem działał. To zbliżenie się krok po krok wzmacnia twoją 
wiarę i powstrzymuje cię od prób poznania reszty swojego życia w jeden dzień. Ponieważ 
objawiam się codziennie, ważne jest, abyś każdego ranka spędzał ze Mną czas i otrzymy-
wał wskazówki co do swojej podróży. Przyjdź po nie do Mnie, a pokażę ci następy krok, któ-
ry musisz zrobić.                                                                                             /Andy Cloninger/ 

 


