
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 24.05 Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
800 Msza Święta 
1200 + Antoniego, Stefanię i Stanisławę 
1800 + Ryszarda Zawadzkiego (r. śm.) z int. r. 
1900 + Genowefę Prędotkę od chrześnicy Anny z r. 
Wtorek 25.05 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława Burasa (r. śm.) i zm. z r. Burasów i Rozparów 
1900 + Zygmunta Białego 
Środa 26.05 św. Filipa Nereusza (wsp.) 
1800 1) + Katarzynę Kruk z int. córki 2) + Teresę Bębacz od pracowników I Kliniki Psy-
chiatrii 3) Z prośbą o uzdrowienie i potrzebne łaski dla Kajetana Nowaka w 2 r. ur.  
4) + Stanisława Żbikowskiego 5) O Boże błogosławieństwo dla Mai Cudzik w 2 r. ur.  
6) + Cecylię Korban zam. Dyrektor i pracownicy SP w Morawicy 7) + Juliana Kasperka  
8) + Krystynę i zm. z r. Kutów i Ewę Frycz 9) + Marię i Jerzego Władyszewskich     
1900 + Helenę Nowak od dzieci 
Czwartek 27.05 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
1800 + Cecylię, Henryka Kmiecik, Annę Giemzę, Genowefę, Edwarda Tworek z int. dzieci 
1900 + Genowefę Prędotkę od r. Jakubczyków 
Piątek 28.05 Dzień Powszedni  
1800 + Józefa, Janinę, Hannę, Leona Zaleśnych zam. brat Bogdan 
1900 + Małgorzatę Więckowską-Bugajską z int. chrześniaka Wojciecha Włodarczyka z r. 
Sobota 29.05 św. Urszuli Ledóchowskiej - RELIKWIE 
1600 ślub: Emilia Dziewięcka i Grzegorz Norek 
1800 + Magdalenę Woźniak zam. rodzice 
1900 + Stefanię Moskwa, Marię, Stefana Kruków 
Niedziela 30.02 Uroczystość Najświętszej Trójcy 
800 + Stanisława (r. śm), Zdzisława, Genowefę, Bogdana Szałas, Krystynę Kasperek 
1000 + Irenę Kij 
1200 za Parafię 
1600 + Józefa Rajkiewicza (r. śm.) i zm. z r. Rajkiewiczów 
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Uroczystość  
Zesłania Ducha Świętego 
23 maja 2021 r. Nr 26 (652) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 2, 1-11  
                  Ga 5, 16-25 
Ewangelia: J15,26-27;16,12-15 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Gdy przyjdzie Para-
klet, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od 
Ojca pochodzi, On zaświadczy 
o Mnie. Ale wy też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od począt-
ku. Jeszcze wiele mam wam 
do powiedzenia, ale teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej praw-
dy. Bo nie będzie mówił od sie-
bie, ale powie wszystko, co-
kolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie oto-
czy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszyst-
ko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z 
mojego weźmie i wam objawi». 

Kazanie espresso… 
Jezus zapowiedział, że po Je-
go odejściu przyśle nam 
Wspomożyciela – Ducha Świę-

tego. On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musi-
my na chwile się zatrzymać i spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym życiu. 
Daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania. Dzięki Jego darom możemy 
wykonać zadania, które Bóg nam przygotował. Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha 
Świętego i każdego dnia prośby go o dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności i bojaźni Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego w działaniu, a będziemy 
świadkami zaskakujących cudów!”                                                                  /ks. M. Frukacz/ 
 

Przybądź Duchu Święty! 
 
 
 

Extra… 
× 24.05.1800 – W Kielcach pożar strawił większość budynków mieszkalnych w centrum 
miasta oraz ratusz. 
× 26.05.1331 – W Chęcinach rozpoczął się ogólnopolski wiec zwołany przez króla Wła-
dysława Łokietka – początek polskiego parlamentaryzmu. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. 
Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i Matkę Bożą w wieczerniku, to moment narodzin 
Kościoła i posłania uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny. Dziś za uroczyste odśpiewanie 
hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy 
zyskać odpust zupełny. Dzieci komunijne proszę o spotkanie po Mszy św. o godz. 10.00 
przed kościołem na przećwiczenie sypania kwiatków w Boże Ciało, a rodziców kandydatów 
do bierzmowania w kościele dla omówienia przygotowań do bierzmowania. 
▪ Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze św.  
o godz. 8.00, 12.00, 18.00 i 19.00. 
▪ W środę wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana, 
▪ W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, 
▪ W sobotę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
▪ W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale 
troszczą, o nas i z ojcami kształtują naszą osobowość. Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji 
▪ Spotkanie kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania piątek o godz. 
16.00 w kościele. 
▪ W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
▪ Kończymy prace przy elewacji plebanii. W tym tygodniu zostanie położona elewacja w tych 
samych kolorach co na plebanii, zbliżonych do kolorów kościoła i zostaną zamontowane oz-
dobne głowice w stylu kapitelu doryckiego jako trzony kolumn w budynku gospodarczym ko-
ło kościoła. 
▪ Parafialny Zespół Caritas informuje, że 29 maja w sobotę w godzinach od 8.00 do12.00 
zostanie wydana kolejna tura żywności unijnej. Zapraszamy beneficjentów programu POPŻ 
po odbiór żywności do magazynu Caritas w Brzezinach. 
▪ Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali prace w konkursie plastycznym pn. „Moje szaty dla 
Maryi i Jezusa”. Oto wyniki: I miejsce – Kinga Mazur z Kowali, II miejsce – Jakub Kaleta  
z Brzezin i Nikola Bentkowska z Kowali, III miejsce – Gabriela Baran z Brzezin i Julia Kor-
ban z Brzezin. Wyróżnienia: Renata Posłowska i Joanna Bentkowska. Laureatów i wszyst-
kich uczestników zapraszamy w przyszłą niedzielę do zakrystii po odbiór nagród i upomin-
ków. Organizatorem konkursu była Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS. 
▪ Ogłoszenie p. sołtysa z Brzezin. W związku ze zmianą firmy odbierającej śmieci, Firma 
„Czystopol” informuje, że kosze na śmieci można odbierać u sołtysów w Nidzie i Brzezinach 
▪ KOMUNIKAT W SPRAWIE MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY W KIELCACH: Od kilku lat 
corocznie na ulicach Kielc odbywał się Marsz dla Życia i Rodziny, którego celem była pro-
mocja ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W poprzednim jak i w obecnym 
roku, z powodu pandemii koronawirusa, nie mógł się on odbyć w tradycyjnej formie. Nie 
oznacza to jednak zaprzestania działań w kierunku obrony życia i rodziny jako jego natural-
nego środowiska. Dlatego też w niedzielę – 30 maja o godz. 18.00 na Placu Jana Pawła II 
przy Bazylice Katedralnej w Kielcach Biskup Jan Piotrowski będzie przewodniczył Euchary-
stii w tej intencji. Po zakończeniu Mszy świętej odbędzie się koncert w wykonaniu chóru Ko-
ścioła Garnizonowego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kielcach. W tym 
samym dniu, w godz. od 15.00 do 17.30, na antenie Diecezjalnego Radia EM Kielce będzie 
emitowany program na żywo poświęcony tematyce obrony życia ludzkiego i rodziny. 
▪ KOMUNIKAT: W środę - 2 czerwca 2021 r. na lotnisku w Masłowie odbędzie się XIV Inte-
gracyjne Spotkanie Chorych i Niepełnosprawnych z Województwa Świętokrzyskiego i Die-
cezji Kieleckiej. Celem spotkania jest uwielbienie Boga za dar Świętego Jana Pawła II, który 
30 lat temu, w tym miejscu, spotkał się z wiernymi Diecezji Kieleckiej oraz uczenie się od 
Papieża miłości do osób potrzebujących pomocy. W czwartek - 3 czerwca 2021 r. o godz. 
19.30 będzie miała miejsce modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II w Masłowie pod 
przewodnictwem Biskupa Mariana Florczyka. 
▪ Dzieci komunijne złożyły na misje 1752 zł. 
▪ Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali pościel w ramach akcji EKO-POSŁANIE. 

Boży człowiek… - św. Magdalena Zofia Barat (25 maja) 
Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grudnia 1779 roku w Joigny, w diecezji Sens, we 
Francji. Mimo że w tych stronach był jeszcze silnie zakorzeniony jansenizm, Magdalena 
została dopuszczona do pierwszej Komunii świętej jak na owe czasy bardzo wcześnie, bo  
w dziesiątym roku życia. W roku 1795 udała się wraz ze swym bratem do Paryża, gdzie jako 
kapłanowi pomagała mu w ukryciu przy sprawowaniu sakramentów i w posłudze 
duszpasterskiej. Kapłan bowiem, który nie złożył przysięgi na wierność rewolucji i jej haseł, 
był ścigany przez władze i w każdej chwili groziła mu śmierć. Magdalena ponadto 
potajemnie uczyła dzieci prawd wiary. W roku 1800 przybyli do Paryża księża ze 
zgromadzenia Serca Pana Jezusa z Tournely, zwani paccanarystami. Brat Zofii, Alojzy, 
wstąpił natychmiast do nich. Stało się to dla Zofii natchnieniem, by założyć podobne dzieło 
żeńskie, które pod opieką Serca Jezusowego zajęłoby się chrześcijańską nauką  
i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom otworzyła w Amiens, tam bowiem mieli swoje 
kolegium paccanaryści. Zebrała wokół siebie podobnie nastawione apostolsko kobiety,  
a w roku 1817 napisała dla nowej, żeńskiej rodziny zakonnej, konstytucję. Kiedy otworzyła 
nowe domy w Grenoble i w Belley, została wybrana główną przełożoną zgromadzenia. Jej 
pierwszym aktem było uroczyste oddanie Sercu Jezusa zgromadzenia, wszystkich trzech 
domów, sióstr i dziewcząt podopiecznych. Magdalena Zofia Barat zmarła 25 maja 1865 roku 

W poszukiwaniu… 
Czym dla nas jest przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego? Do takiej reflekcji 
skłania mnie to, co usłyszem o zachowaniu wielu hierarchów kościoła z co najmniej 3 krajów 
zachodniej Europy, którzy nie tylko publicznie wydali nieposłuszeństwo obowiązującemu 
papieżowi, ale i stanęli przeciwko nauczaniu Kościoła. Dla mnie smutno jest patrzeć i czytać 
o takich księżach i biskupach, bo kim oni się staną? Klaunami w cyrku swoich czasów? 
Historia nie raz pokazała takich klaunów w koloratkach i purpurach, byli podczas rewolucji 
francuskiej, kiedy z hasłami nowej epoki wielu księży i biskupów miało za nic to co głosił 
papież i Ewangelia bo mieli nowe czasy, nową epokę wolności, równości braterstwa… 
potem miały przyjść czasy tysiącletniej Rzeszy i też znaleźli się księża i biskupi którzy 
widzieli w niemieckich nazistach nową epokę i miejsce Kościoła u ich boku wbrew temu co 
głosił papież… Ale każde takie wydarzenie z przeszłości nie sprawiło, że Ci księża ze 
swoimi wspólnotami stali się oświecającymi świat lecz odeszli jak klauni, którzy odchodzą 
kiedy ich cyrk się zwinie… Czy cenna jest dla nas łączność z Watykanem, z papieżem? Czy 
wierzymy, że Bóg towarzyszy papieżowi jako opoce, na której buduje swój Kościół na 
ziemi? Chyba warto czasem pomodlić się za kler i nas samych, aby idee świata nie 
pociągały nas bardziej niż Ewangelie… Niech Duch Święty daje nam męstwo i mądrość do 
głoszenia swoim życiem i słowami prawdy o Jezusie…                                                     /KK/    

Zamyśl się… 
„Zabiegaj o to, by w czasie modlitwy 
twój umysł był głuchy i niemy, a bę-
dziesz mógł się modlić.”  

/Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
Mama mówi do synka: - Ależ Piotrusiu! Nie można 
wsadzać palca wskazującego do nosa. - Dlaczego 
nie? – pyta malec. I dalej: - To jaki palec mogę 
wziąć? 

Coś dla ducha… 
„Cztery osoby” 

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną 
pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł 
to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powin-
nością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przy-
szło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, 
że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek. 

 


