
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.06 Dzień Powszedni  
1800 + Danutę Stachurę (5 r. śm.) - zam. mąż i córka z r. 
1900 + Halinę Barwinek (r. śm.)  
Wtorek 16.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Zdzisława Metrykę zam. żona z dziećmi 
       2) Msza Święta o powołania 
1900 1) + Stanisława, Stanisławę Krawiec 
       2) + Zdzisława Lużyńskiego 
Środa 17.06 św. Brata Alberta Chmielowskiego (wsp.)  - RELIKWIE   
1800 1) + Zdzisława Lużyńskiego  
       2) + Piotra Pędzika (1 r. śm.) 
1900 1) + Jana, Piotra Sochę 
       2) + Józefa Zegadło - rodzina Zawieruchów z Kielc 
Czwartek 18.06 Dzień powszedni 
1800 1) + Antoninę, Władysława, Stanisława, Zdzisława, Jana Znojów, Kazimierę i Edwar-
da Metryków 
       2) + Władysława, Marię Frankowiczów, Mariannę, Jana, Stefana Domagałów 
Piątek 19.06 Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość) 

 

1800 1) + Władysława (r. śm.), Stanisławę Malickich 
       2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1900 1) + Józefa Zegadło - od Stanisławy i Kazimierza Wierzbickich 
        2) + Piotra Pobochę - zam. żona z dziećmi 
Sobota 20.06 Niepokalanego Serca Maryi (wsp.) RELIKWIE BŁ. WŁADYSŁAWA 
1800 +  Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Władysławę, Mieczysława 
Stępniów i Reginę Stachurę 
1900 +  Franciszka (15 r. śm) i Janinę Kołek 
Niedziela 21.06 XII Niedziela Zwykła 
800 za Parafię 
1000  O Boże błogosławieństwo w 75 r. ur. Eugeniusza Purgała - z int. żony, dzieci, wnu-
ków i prawnuków  

1200 + Edwarda (16 r. śm.), Władysława, Reginę Kasperek 
1600 + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec, Antoniego, Magdalenę Kaczorów, Ma-
rię, Henryka Młynarczyków 

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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 XI Niedziela Zwykła 
14 czerwca 2020 r. Nr 29 (603) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 19, 2-6a  
                   Rz 5, 6-11 
Ewangelia:  Mt 9, 36 – 10, 8 
Jezus, widząc tłumy, litował się 
nad nimi, bo byli znękani i po-
rzuceni, jak owce niemające pa-
sterza. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. 
Proście Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żni-
wo». Wtedy przywołał do siebie 
dwunastu swoich uczniów  
i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali  
i leczyli wszystkie choroby  
i wszelkie słabości. A oto imiona 
dwunastu apostołów: pierwszy – 
Szymon, zwany Piotrem, i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Fi-
lip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,  
i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Ju-

dasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskaza-
nia: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie ra-
czej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo nie-
bieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypę-
dzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 

Kazanie espresso… 
Izrael to naród wybrany, ale został nazwany „królestwem kapłanów”. Królem jest więc Bóg  
a Izraelici – jakoby kapłanami. Podobnie wybór apostołów jest wybraniem kapłańskim, a nie 
królewskim. Takim też jest wybranie Kościoła – jako ludu wybranego nie tylko Starego, ale 
również Nowego Przymierza. Wybranie zaś kapłańskie to nie „wybranie chwały i przywile-
ju”, ale raczej „wybranie posługiwania”. Będąc wybranymi, jesteśmy wezwani do tego, by 
wypraszać łaski naszym bliźnim, by prowadzić ich do pełni, którą Bóg nam ofiarował; a nie 
do tego, by wywyższać się nad innymi.                                                               /o. J. Bocian/ 
 

Jedność dwóch wyjątkowych Serc 
 
 
 

Extra… 
× 14.04. 1331 – Na zamku w Chęcinach zakończył się trwający od 26 maja ogólnopolski 
wiec zwołany przez króla Władysława Łokietka, uważany za początek polskiego parla-
mentaryzmu. 
× 15.06. 1752 – Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. 
 



Ogłoszenia… 
▪ Przeżywamy dzisiaj 11 Niedzielę Zwykłą Roku A. 
▪ W tym tygodniu: 
-w środę  - wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Msza św. z relikwiami. 
-w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
-w sobotę - wspomnienie Niepokalanego Serca NMP oraz bł. Władysława Bukowińskiego. 
Msza św. z relikwiami. 
▪ Dzisiaj poświęcenie pól w Brzezinach. Prosimy o udekorowanie krzyży przydrożnych i ka-
pliczek i przygotowanie ołtarzyków. Po modlitwie i poświęceniu prosimy towarzyszyć księ-
dzu w procesji w stronę kościoła. Rozpoczęcie od strony Radkowic i Morawicy o godz. 
14.30. Msza św. w intencji urodzajów i o bł. B. dla mieszkańców Brzezin - o godz. 16.00 
▪ Każda Parafia ma wyznaczony przez Kurię Diecezjalną jeden dzień w roku, by modlić się 
o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. We wtorek o godz. 18.00 będzie w na-
szej Parafii sprawowana Msza św. w tej intencji. Prosimy o wzięcie licznego udziału. 
▪ W czwartek - Oktawa Bożego Ciała. O godz. 18.00 Msza św. z procesją do 4 ołtarzy tak 
jak w Uroczystość Bożego Ciała. Przy ostatnim ołtarzu poświęcenie wianków. Zapraszamy 
dzieci do sypania kwiatków. 
▪ Po Mszy św. i procesji spotkanie w ramach przygotowań do I Komunii św. Dzieci komunij-
ne otrzymają książeczki. 
▪ W piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ze względu na 
przeżywaną Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
▪ W tym dniu będziemy przeżywać również Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W ubiegłą niedzielę podczas spotkania została ustalona data I Komunii św. na sobotę 5 
września br. na godz. 14.00 
▪ Chciałbym przypomnieć 3. Przykazanie kościelne: "Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą". W tym roku ze względu na pandemię było to nieco 
utrudnione, jednak kto chciał mógł to uczynić, a w razie potrzeby również się wyspowiadać o 
czym mówi nam 2 przykazanie kościelne: "Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramen-
tu pokuty". Czas okresu wielkanocnego trwa od Niedzieli Zmartwychwstania do Uroczysto-
ści Trójcy Świętej, którą obchodziliśmy w ubiegła niedzielę. 
▪ Zapowiedzi: 
- Stawiak Michał z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Nowinach i Machulska Karolina z naszej 
Parafii. Zapowiedź 1. 
- Sulima Andrzej z Parafii Wincentego Pallottiego w Kielcach i Barwinek Marta z naszej Pa-
rafii. Zapowiedź 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Komunikat: „Wydział ds. Małżeństw i Rodzin naszej diecezji organizuje STUDIUM dla 
Kandydatów na DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO. Szkolenie rozpocznie się w sobotę 12 
września 2020 r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków Kielc 15A w Kiel-
cach. Chętni mogą się zgłaszać bezpośrednio, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 
Szczegóły na plakacie.” 
▪ Pragnę podziękować rodzicom dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św. Ojcom dzię-
kuję wykoszenie trawy w otoczeniu i na cmentarzu przykościelnym. Mamom za posprząta-
nie kościoła na Boże Ciało. Dzieciom dziękuję za sypanie kwiatów, osobom z poszczegól-
nych wiosek za budowę ołtarzy, strażakom, ministrantom, osobom niosącym sztandary, 
chorągwie, baldachim, paniom w pięknych regionalnych strojach. Wszystkim za liczny udział 
w uczczeniu Chrystusa Eucharystycznego. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszy Dzień Pański Ilonie i Marcinowi Jędrze-
jowskim, Marcie i Dariuszowi Osman. W najbliższą sobotę proszę kolejne rodziny  
z Kowali. 
▪ Dziękuję za hojne ofiary w drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 
 

Boży człowiek… - św. Lutgarda (16 czerwca) 
Lutgarda urodziła się w Tongres na terenie Belgii w 1182 r. W wieku 
12 lat została oddana na wychowanie do klasztoru sióstr 
benedyktynek św. Katarzyny w okolicach Limburga. Nie czuła się 
powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy objawił się jej 
Chrystus, zrozumiała, że tu jest jej miejsce. Mając 18 lat złożyła 
profesję zakonną. W pięć lat później została przeoryszą. Następnie, 
pragnąc jeszcze większych umartwień, przeniosła się do mających 
surowszą regułę cystersek w Aywières w pobliżu Brukseli. 
Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawała licznych 
przeżyć mistycznych: spotkań z Chrystusem, Maryją, duszami 
czyśćcowymi. Zaświadczył o tym dominikanin, Tomasz z Cantimpré, 
który znał ją osobiście i spisał jej żywot. W 1235 r. straciła wzrok. 
Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Jezusowego. Zmarła 16 czerwca 1246 w Aywières w Belgii. Jej 

relikwie spoczywają w Bass-Ittre. Jest patronką Belgii, a także dobrego rozwiązania, 
niewidomych i niepełnosprawnych. 

A w parafii… 
▪ 29 maja 2020 r.  ks. Proboszcz Józef Knap dokonał poświęcenia kapliczka z wizerunkiem 
Matki Bożej Kodeńskiej. Została ona ufundowana przez Barbarę, Janusza i Marcina Wojty-
siów. Wybudowali ją na własnej posesji przy ulicy Dolomitowej, na styku Brzezin i Podwola. 
Dopełnieniem uroczystości była tradycyjna "majówka". 

Czy wiesz, że… 
1) W USA arena polityczna podzielona jest na dwie partie tak zwanych republikanów i de-
mokratów. Co ciekawe podział poparcia dla tych partii i idei jakie głoszą nie zmienił się od 
160 lat to jest od wojny secesyjnej. W uproszczeniu republikanie dominują w stanach połu-
dniowych i w centrum kraju, demokraci na północy i obu wybrzeżach.  
2) Prezydent USA Donald Trump podpisał dekret w którym zobowiązał Amerykańskich 
urzędników i dyplomatów do pomocy osobom prześladowanym za wiarę na całym świecie. 
W myśl dekretu Biały Dom będzie przekazywał na ten cel rocznie 50 mln dolarów.  

Zamyśl się… 
„Największa ofiara - to ofiara z 
własnej woli.”   

/Św. Maksymilian Kolbe/  

Uśmiech 
Policjant przesłuchuje podejrzanego: - Dlaczego nie 
wzywał pan pomocy, kiedy bandyta zabierał panu zega-
rek? - Bałem się otworzyć usta. Mam złote zęby! 

Coś dla ducha… 
„Setnik” 

Kim był setnik? Dowódcą, który wydawał rozkazy stu żołnierzom. Jak powiedział do żołnie-
rza: „Idź!” – natychmiast szedł, nie martwił się, że boli go głowa, że ugryzła go pszczoła, że 
ma odcisk, „Padnij!” – padał na twarz, „Usiądź!” – siadał, „Przyjdź!” – przychodził od razu  
i nie tłumaczył się, że ma ochotę iść do kogo innego. Stu żołnierzy setnikowi salutowało, stu 
żołnierzy szurało przed nim nogami, stu żołnierzy przed nim maszerowało. Ale wtedy kiedy 
setnik usłyszał o Panu Jezusie, zaczął się modlić: „Panie, nie jestem godzien”, to znaczy: 
„Panie, nie jestem wart, byś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa 
będzie uzdrowiony”. Powiedział to raz jeden i na zawsze. Żołnierze setnika pomarli. Setnik 
umarł jako sto pierwszy, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. Powie-
dział to raz jeden i na zawsze. Żołnierze setnika pomarli. Setnik umarł jako sto pierwszy, ale 
jego pacierz został przed każdą Komunią świętą w każdym kościele na całym świecie, po 
japońsku, polsku, niemiecku: - Panie, nie jestem godzien, ale jak będziesz chciał, stanie się 
coś cudownego.                                                                                          /ks. J. Twardowski/ 

 


