
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 08.06 św. Jadwigi Królowej (wspomn)  - RELIKWIE 
1800 +Kazimierę Wolszczak, Julianna i Stanisława Stachurę  
1900 +Edwarda, Stefana, Mariannę Bugajskich  
Wtorek 09.06 Dzień Powszedni  
1800  1) + Edwarda Kołbusa 
        2) + Stanisława Kamińskiego od syna Tomasza z rodziną  
1900 1) + Mariannę w r. śm. i zm. z rodziny Słowików, Józefa i Adama Młynarczyków  
       2) + Andrzeja Machulskiego zam. brat Czesław z rodziną  
Środa 10.06 Dzień Powszedni   
1800 1) + Władysława Szałasa i Janinę Lisowską z int. Barbary; 2) + Bartosza Dziewięckiego z int. 
rodziców; 3) + Stanisława, Annę, Mieczysława Wojcieszyńskich; 4) + Stanisława Kopacza, Włady-
sława i Genowefę Metryków; 5) + Józefę Barańską; 6) + Henryka (17r. śm.) Jana, Franciszkę Brzo-
zów, Mieczysława, Janinę Kowalskich; 7) + Andrzeja Machulskiego zam. bratowa Stanisława z ro-
dziną; 8) + Reginę Stachurę zam. brat Edward; 9) W pierwsza r. ślubu Dawida i Sylwii Sobuli o po-
trzebne łaski i opiekę Matki Bożej; 10) + Jana i Danutę Ziopaja; 11) + Jana Zygadło, Ryszarda Za-
wadzkiego, Henryka Wojtysia; 12) Dziękczynna za doznane łaski z prośbą o dalszą opiekę;  
13) + Stanisława, Genowefę, Bolesława, Czesława Lużyńskich, Stanisława, Władysława Krążek, 
Krystynę, Edwarda Jakubczyk; 14) O zdrowie i B. bł. w 90 urodzin Marianny Bedla o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo zam. córka z r.; 15) + Edwarda i Władysława Nowaków; 16) + Sławomira Kor-
bana z intencji rodziców i rodziny; 17) + Stanisława i Annę Kowalskich, Annę Mieczysława Korba-
nów, Stanisławę i Stanisława Stajniaków - z int. dzieci; 18) Dziękczynna za pomyślną realizację bu-
dowy kapliczki, za fundatorów i sponsorów oraz o uwolnienie z pandemii - z int. rodziny Wojtysiów. 
Czwartek 11.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
800  W 20 r. ślubu Ilony i Marcina Szostak i bł. dla ich dzieci   
1000 Rocznica I Komunii Św.  
1200  za Parafię  
1600 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej za księdza proboszcza, księdza wika-
riusza, ks. Dariusza Węgrzyna i Ojca Jakuba Zawadzkiego  

Piątek 12.06 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. S. EWY I MARTY 

1800 1) + Ryszarda, Mariana, Stanisławę Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik, Franciszkę, Władysława 
Sołtys  
     2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1900 1) W rocznicę ślubu Eweliny i Artura, Pauliny i Mateusza o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla jubilatów i ich dzieci  
      2) + Józefa Zegadło od stowarzyszenia PBiP i chóru parafialnego  
Sobota 13.06 św. Antoniego (wspomnienie) 
1800+ Aurela Zegadło (3r śm.) i Adriana Zawadzkiego  
2000 + Helenę (r. śm.), Władysława i Jana Świetlików  
Niedziela 14.06 XI Niedziela Zwykła 
800 + za Parafię  
1000+ Sebastiana, Karola Tetelewskich od chrzestnych  
1200  1) Chrzest: Lena Nowak;  
       2) O B. bł. w 1 r. ur. Aleksandry Puchała   
1600  1) O B. bł. dla mieszkańców Brzezin (z racji poświęcenia pól);  
       2) + Jakuba Kucharczyka (r. śm.) od siostry Agaty z r.  
 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
7 czerwca 2020 r. Nr 28 (602) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 34, 4b-6. 8-9 
                2 Kor 13, 11-13 
Ewangelia: J 3, 16-18 
Jezus powiedział do Niko-
dema: «Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Nie-
go, nie podlega potępieniu;  
a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył  
w imię Jednorodzonego Sy-
na Bożego». 

Kazanie espresso… 
„Jeśli darzysz MNIE życzli-
wością – powiedział Mojżesz 
– to  wybacz grzechowi LU-
DOWI i pozostań Boże po-
śród NAS. Za znak życzliwo-
ści okazanej sobie prorok 
uznaje łaski udzielone jego 
bliźnim. To postawa godna 
naśladowania. Umiejętność 
radowania się powodzeniem 
innych i przeżywania ich 
trosk jest owocem naszej 

bezinteresownej miłości do nich. Wyeliminujmy z serca zazdrość, ona bowiem niszczy po-
zytywne relacje. Niech powodzenie innych będzie źródłem naszego szczerego wesela – 
przyczyną naszej troski. /o. J. Bocian/ 
 

„Ojciec nas stworzył, zbawił Syn,  
a Duch umacnia w wierze” 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy Świętej, którą dzisiaj pragniemy uczcić, potrzeba 
pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć ani pojąć. 
-   Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 8 spotkanie Róż Różańco-
wych. Intencja ewangelizacyjna: "Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, 
pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa". 
-   Po Mszy św. o godz. 10 krótka próba śpiewu dla dzieci komunijnych. 
-   O godz. 15 modlitwa na poświęcenie pól przy kapliczce na Podwolu i Msza św. w tej in-
tencji o godz. 16 w kościele parafialnym. 
▪ Codziennie po Mszy popołudniowej odprawiamy Nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Jezusowego. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
- we wtorek - św. Jadwigi Królowej. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
- w piątek – wspomnienie bł. s. Ewy i Marty. Msza św. z relikwiami. 
- w sobotę - wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła. 
▪ W związku z przeżywaną - jak co roku - w Boże Ciało 1 Komunią św., spowiedź dla dzieci 
rocznicowych, chrzestnych i ich rodzin odbędzie się we wtorek i w środę do godz. 17. Pro-
szę p. katechetkę o zorganizowanie w tych dniach próby sypania kwiatów. Mamy proszę o 
posprzątanie i udekorowanie kościoła, a ojców o dokończenie koszenia trawy.  
▪ W środę o godz. 18 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
▪ W czwartek, w Boże Ciało, Msze św. jak w każdą niedzielę. 
-   O godz. 10 Msza św. w intencji dzieci przeżywających rocznicę 1 Komunii św. 
-   W tym roku w związku z istniejącymi ograniczeniami nie będzie procesji ulicami Brzezin. 
Ograniczymy się do uczczenia Pana Jezusa Eucharystycznego wokół kościoła. Bardzo pro-
szę o przygotowanie ołtarzy na cmentarzu przykościelnym na procesję po Msze św. odpra-
wianej o godz. 10. Przypominam o konieczności zachowania dystansu 2 metrów i korzysta-
nia z masek podczas sprawowanej liturgii. 
▪ W sobotę o godz. 20 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie. Przynieśmy z sobą świece na 
procesję. 
▪ Poświęcenie pól w Brzezinach odbędzie się za tydzień - w niedzielę 14 czerwca.  
O godz. 14 30 jeden ks. od strony Morawicy, a drugi z od Radkowic rozpocznie modlitwę 
przy przygotowanej figurce lub krzyżu przydrożnym. Po odprawionym nabożeństwie przej-
dzie w szatach liturgicznych do kolejnej kapliczki w kierunku kościoła, gdzie zostanie od-
prawiona Msza św. o godz. 16 w intencji urodzajów i o bł. B. dla mieszkańców Brzezin. Za-
chęcamy do przyłączenia się do procesji - teraz już wolno.   
▪ Już dzisiaj chciałbym zapowiedzieć, że we wtorek 16 czerwca o godz. 18 będziemy mogli 
uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w intencji powołań do kapłaństwa i życia konse-
krowanego. 
▪ Zapowiedzi: 
- Sulima Andrzej z Parafii Wincentego Pallottiego w Kielcach i Barwinek Marta z naszej Pa-
rafii Zapowiedź 1. 
- Bentkowski Artur z naszej Parafii i Stępień Sylwia z Parafii św. Rozalii w Skorzeszycach.  
- Łabęcki Mateusz i Szczepaniak Paulina obydwoje z naszej Parafii. Zapowiedzi 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ W tym tygodniu zostało ukończone tynkowanie parteru i suteryn w nowym budynku pleba-
nii. 
▪ Jeszcze raz proszę o posprzątanie kościoła na Boże Ciało rodziców dzieci rocznicowych, 
a w najbliższą sobotę proszę kolejne rodziny z Kowali do uporządkowania kościoła po Bo-
żym Ciele. 
▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 
▪ W przyszłą niedzielę druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 

Boży człowiek… - bł.Anna od św. Bartłomieja (7 czerwca) 
Anna García urodziła się w roku 1549 w Almendral (Hiszpania). W 1572 r. złożyła w Avili 
śluby zakonne jako karmelitanka konwerska, otrzymując imię Anny od św. Bartłomieja. 
Wkrótce potem stała się nieodłączną towarzyszką i sekretarką św. Teresy z Avila. Gdy  
w 1582 r. Teresa na jej rękach umarła, o przyjęcie do siebie Anny ubiegały się liczne 
klasztory karmelitańskie w Hiszpanii. W 1604 r. wysłano ją do Francji, gdzie razem z Anną 
od Jezusa miała zakładać zreformowane klasztory. Przebywała w Paryżu, Pontoise i Tours. 
Potem udała się do Mons, a stamtąd do Antwerpii, gdzie założyła nowy dom. Tam też, 
złożywszy zeznania w procesie beatyfikacyjnym Teresy, zmarła 7 czerwca 1628 r. 
Pozostawiła po sobie autobiografię i nieco pism, choć wstępując do karmelu była 
analfabetką. 

Czy wiesz, że… 
1) Bankster –to gra słów bankier i gangster określenie stworzone przez ekonomistów na 
grupę bankierów i finansistów którzy od lat 70 XX wieku tworzą system monetarny nad któ-
rym chcą mieć pełną kontrolę. Prym w obecnym systemie wiodą USA i Wielka Brytania. 
Stworzony przez nich system monetarny doprowadził do upadku klasy średniej w USA, sys-
tematycznego okradania pieniędzy obywateli poprzez kreowanie inflacji oraz przeprowa-
dzania ataków walutowych na kraje które prowadzą politykę niezgodną z ich wolą.Takim 
przykładem może być atak na turecką lirę na początku 2018 roku społeczeństwo Tureckie 
zapłaciło za to kłopotami finansowymi obywateli których raty kredytu drastycznie wzrosły  
a wiele Tureckich firm upadło. W celu obrony przed atakami Banksterów Rosja i Chiny pro-
wadzą pracę nad stworzeniem alternatywnego systemu międzynarodowych płatności, oraz 
powołaniem własnych agencji ratingowych.  

Zamyśl się… 
„Nie możemy zrobić nic lepszego aby za-
pewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć  
w służbie ubogim. Idź do biednych a znaj-
dziesz Boga.”        /Św. Wincenty a Paulo/ 

Uśmiech 
Żona prosi męża: - Skocz do sklepu i kup pół 
litra oleju. Mąż wraca po jakimś czasie. 
- I co, kupiłeś? 
- Pół litra kupiłem, ale na olej już nie starczyło. 

Coś dla ducha… 
„Niewidzialny” 

Pewnego dnia w czasie lekcji religii urządziłem klasówkę. Wypisałem na tablicy taki temat: 
„Narysować Ducha Świętego”. Nikt nie wiedział, jak to zrobić. Mówiono w klasie, że można 
narysować Boga Ojca i Pana Jezusa, ale każdy kręcił głową nad pustą kartką zeszytu i nie 
wiedział, jak zacząć rysować Ducha Świętego. Jakiś chłopiec narysował ogień, inny – gołę-
bia. Coś im się przypomniało, ale Duch Święty nie był podobny do Ducha Świętego. Jed-
nakże pewna dziewczynka wpadła na pomysł. Narysował w ogrodzie sznur, taki jaki się 
wiesza po praniu – sznur na bieliznę rozciągnięty pomiędzy dwoma drzewami – lipą i klo-
nem. Widziała kiedyś taki sznur w czasie wakacji na wsi. Na sznurze wisiało prześcieradło, 
dwa ręczniki z czerwonymi wyhaftowanymi literami, poszewka, podpinka, powłoka i jasiek. 
Cała ta bielizna kołysała się na wszystkie strony, bo wiatr ją porywał. Na szczęście była 
umocowana do sznura tak zwanymi trzymadłami, żeby nie uciekła. Prześcieradło wzięło się 
jak żagiel; poszewka, podpinka i powłoka wyrywały się jak ptaki; sznur chwiał się jak szalo-
ny; ręczniki wznosiły się w górę jak balony. Nie było widać wiatru, ale widać było, że z bieli-
zną dzieje się coś dziwnego. Tak samo nie widać Ducha Świętego i nie można Go naryso-
wać, ale można zobaczyć to, czego dokonuje. Znałem chłopca, który nie chciał chodzić na 
lekcje religii, pacierza nie mówił, robił głupie miny za plecami księdza, stale mu dogadywał  
i nagle…poszedł do spowiedzi świętej. Nie można go było poznać, tak się zmienił. Co się 
stało? To niewidzialny Duch Święty zmienił jego serce. Myślę, że możemy tak modlić się do 
Ducha Świętego: Przyjdź, Duchu Święty! Dmuchaj na nas – nie tyle o ile, ale na całego!  

/ks. J. Twardowski/ 
 


