
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)  
1400 Pogrzeb Artura Rodzonka  
1800 + Reginę Władysława Kasperków  
1900 + Franciszka Kołka (16 r. śm.) Janinę Kołek  
Wtorek 22.06 Dzień Powszedni  
1600 Pogrzeb Janiny Fałdzińska-Kolano  
1800 Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o potrzebne łaski dla ks. Damiana Wojdyły 
zam. Margaretki  
1900 + Stanisława Oszczypałę z int. chóru Towarzystwa Ziemi Morawickiej  
Środa 23.06 Dzień Powszedni    
1800 1) Edwarda Brzozę zam. córka Jolanta 2) Wiesława Kubickiego i Teresę Lech zam. 
rodz. 3) Stanisława Annę Mieczysława Wojcieszyńskich 4) ks. Jana Pragnącego 5) Stani-
sława Kamińskiego zam. córka 6)  Danutę Jana Ziopajów od syna Bogdana z rodziną 7) 
Jana Stefanię Czesława Skarbków Adama Frankowicza z int Frankowiczów 8) Cecylię 
Korban zam. Zespół Pieśni i Tańca Morawica 9) Stefana Janinę Józefa Gubałów Edwarda 
Śmietanę Stanisławę i Stanisława Pietrzczyków i Reginę Stachurę 10) Stanisława (r. śm.) i 
zm. z rodz. Lużyńskich, Krążków, Jakubczyków i Krzysztofa Prędotkę 11) Za Mariannę 
Zegadło zam. córka Teresa z mężem i całą rodziną 12) Edwarda Władysława Nowaka Ja-
ninę Władysława Ślusarczyk Franciszkę Jana Władysława Gołąbek 13) Irenę Kasperek od 
rodziny Zaczkowskich 14) Wandę Stanisława Kaczorów Mieczysława Tadeusza Jadwigę 
Kowalskich Jana Mariannę Cielątków Edwarda Genowefę Władyszewskich Danutę Ziopa-
ja Bogusławę Znój 15) Grzegorza Krzyszkowskiego z int. dzieci   
1900 + Dziękczynna w 15 r. ślubu Piotra i Kingi o Boże bł. i potrzebne łaski dla jubilatów i 
ich dzieci.  
Czwartek 24.06 Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)   
900 Msza święta na zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej w Brze-
zinach  
1800  Jana Mariannę Stefana Domagałów Władysława Mariannę Franciszka Frankowiczów  
1900 + Jana Piotra Sochę  
Piątek 25.06 Dzień Powszedni  
800 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawkowej w Kowali  
1800 + Katarzynę Stanisława Zegadło i zm. z rodziny  
1900 +  Teodozję Stachurę (r. śm.)  
Sobota 26.06 Dzień Powszedni 
1800 + Mariannę Władysława Domagałów z int. syna Zdzisława  
1900 + Stanisławę Stanisława Kaczor Kazimierę Stokowiec  
Niedziela 27.06 XIII Niedziela Zwykła  
800 + Edwarda Władysława Nowaków i zm. z rodziny Ślusarczyków  
1000 + Władysława Lużyńskiego zam.. dzieci  
1200 Chrzty: Nikodem Bracha, Róża Kiczor,  
1500 Msza Święta na poświęcenie pól w Kowali  
1600 + Za parafię  
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XII Niedziela Zwykła 
20 czerwca 2021 r. Nr 30 (656) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Hi 38, 1. 8-11  /  2 Kor 5, 14-17 
Ewangelia:  Mk 4, 35-41 

Owego dnia, gdy 
zapadł wieczór, 
Jezus rzekł do 
swoich uczniów: 
«Przeprawmy się 
na drugą stronę». 
Zostawili więc 
tłum, a Jego za-
brali, tak jak był 
w łodzi. Także 
inne łodzie płynę-
ły z Nim. A nagle 
zerwał się gwał-
towny wicher. Fa-
le biły w łódź, tak 
że łódź już się 
napełniała wodą. 
On zaś spał w ty-
le łodzi na wez-
głowiu. Zbudzili 

Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, po-
wstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała 
głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wia-
ry!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher  
i jezioro są Mu posłuszne?» 

Kazanie espresso… 
Jezus spokojnie śpi, a uczniowie okazują się ludźmi małej wiary. „Czemu się boicie? Wciąż 
jeszcze nie wierzycie?”. Czy nie jest również pytanie skierowane do nas? Ile razy w trud-
nych sytuacjach, kiedy odczuwamy kruchość naszej ludzkie kondycji, brakuje nam wiary w 
to, że Bóg jest z nami. Jezus ucisza szalejącą burzę i silny wiatr. Jednak tak naprawdę uci-
sza w nas wszelki chaos, nasze wewnętrzne burze. Jezus pokonuje żywioły naszych grze-
chów. Obecność Jezusa daje nam pewność życia. Niesie wyciszenie i ukojenie. 

/ks. M. Frukacz/ 

 
 

Pójdź za mną! 
 
 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu odeszli do wieczności: +Artur Rodzonek pochodzący z Brzezin, a ostatnio 
mieszkający w Kielcach. Pogrzeb zaplanowany jest na jutro – poniedziałek o godz. 14 00 i 
+Janina Fałdzińska-Kolano mieszkająca w Kielcach a pochodząca z Bilczy. Pogrzeb odbę-
dzie się we wtorek o godz. 16 00. 
- Dzisiaj poświęcenie pól w Brzezinach. O godz. 14.30 od strony Morawicy i Radkowic ka-
płani rozpoczną modlitwę przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych i razem z wiernymi uda-
dzą się do kościoła, gdzie o 16 00 zostanie odprawiona Msza św. w tej intencji. 
- W liturgii tygodnia wspominamy: -dzisiaj bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera, -w po-
niedziałek św. Alojzego Gozagi, zakonnika, -w czwartek – Uroczystość Narodzenia Św. Ja-
na Chrzciciela. 
- W środę przeżyjemy Dzień Ojca. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich ojców w 
naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich po-
wołania. 
- Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla Szkoły w Brzezinach będzie sprawowana w 
czwartek 24 czerwca o godz. 9 00, a dla Szkoły w Kowali w piątek 25 czerwca o godz. 8 00. 
Spowiedź dzień wcześniej godzinę przed Nabożeństwem Czerwcowym. 
- W przyszłą niedzielę o godz. 14 00 wyruszymy od obydwu końców Kowali z procesją na 
poświęcenie pól zatrzymując się na modlitwę przy kapliczkach. O godz. 15 00 będzie przy 
remizie OSP sprawowana Msz a św. w tej intencji. 
- Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania cało-
dobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się w pierwszy piątek miesiąca 
lipca po Mszy św. o godz. 19 00 i zakończy Nabożeństwem czerwcowym w sobotę o godz. 
18 00. 
- Wyjazd 23.06.2021 r. do Skalbmierza na Msze św. w intencji +Ks. Jana Pragnącego bę-
dzie o 15:00 z ronda na początku Kowali. Autokar przejedzie od ronda do kościoła w Brze-
zinach po drodze będzie można wsiąść również na przystankach autobusowych. Od kościo-
ła w Brzezinach pojedzie w stronę Morawicy gdzie również na przystankach autobusowych 
będzie można wsiąść do autokaru. Wolnych jest 5 miejsc. Chętni mogą jeszcze dołączyć. 
- Parafialny Zespół Caritas i Rada Sołecka Brzezin serdecznie zapraszają seniorów w wieku 
70+ na Dzień Seniora, który odbędzie się 10 lipca br. o godz. 16 00 pod wiatą przy Świetlicy 
przy Fontannie w Brzezinach. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w zakrystii. 
- Zbierane są podpisy pod projektem obywatelskim ustawy pod nazwą "Stop LGBT" mającą 
na celu ochronę przestrzeni publicznej przed profanacjami i propagandą LGBT. Można to 
uczynić po Mszy św. dzisiaj lub w przyszłą niedzielę. Potrzebne są dane: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania i numer PESEL i podpis.   

Dekret Biskupa Kieleckiego 
W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych 
w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dys-
pensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 
2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym odwołuję z dniem 20 czerwca 
2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę 
i święta nakazane. 
† Jan Piotrowski. BISKUP KIELECKI. 
Extra… 
× 23.06.1873 – W Gdańsku uruchomiono tramwaj konny. 

Czy wiesz, że… 
Jachty z polskich stoczni są najbardziej cenionymi jachtami na Ziemi. W świecie jachtów 
polskie marki są niczym Lamborghini, Ferrari i Bentley wśród samochodów.  

Boży człowiek… - bł. Innocenty V (22 czerwca) 
Piotr urodził się około 1224 w Tarantaise, albo w miejscowości o tej samej nazwie, 
położonej w Sabaudii. Mając szesnaście lat, wstąpił w Lyonie do dominikanów. W 1255 r. 
udał się do Paryża na zakonne studium generale. W czasie, gdy rozgorzała kampania 
przeciw zakonom żebrzącym, podjął wykłady jako bakałarz nauk biblijnych. Swój staż 
ukończył pod patronatem Hugona z Metzu i Bartłomieja z Tours. W 1259 r. wraz ze św. 
Albertem Wielkim, św. Tomaszem z Akwinu i kilkoma innymi braćmi został powołany na 
kapitułę generalną do Valenciennes. Utworzyli wtedy komisję ad promotionem studii. Na 
początku roku szkolnego 1259/1260 generał zakonu wyznaczył go na stanowisko, które 
nazywano wówczas katedrą Francuzów. Gdy w 1263 r. generałem został bł. Jan z Vercelli, 
anonimowy denuncjator przedłożył mu 108 twierdzeń, wyjętych z komentarza Piotra do 
Sentencji Lombarda. Dominikanin musiał wtedy opuścić katedrę. Rok później wybrano go 
prowincjałem prowincji francuskiej, natomiast Tomasz z Akwinu, zapytany o zdanie, wyraził 
o nim opinię pozytywną. W 1267 r. powrócił do nauczania, ale już w dwa lata później na 
nowo objął urząd prowincjała. W rządzeniu opowiadał się za ograniczaniem liczby fundacji; 
zalecał rezygnację z tych, które miałyby powstać w małych miasteczkach, popierał 
natomiast otwieranie domów w wielkich ośrodkach. Nakazywał ostrożność w przyjmowaniu 
nowicjuszy, zachęcał przełożonych do korzystania z prawa upominania. W 1272 r. papież 
Grzegorz X chciał mianować Piotra arcybiskupem Lyonu, ale dominikanin uchylił się od tej 
godności. Przyjął ją po ponownym apelu papieża. Było to tym donioślejsze, że Grzegorz X 
zamierzał obrać Lyon na miejsce planowanego soboru powszechnego. W rok później 
papież mianował Piotra kardynałem. W 1274 r. Piotr wygłosił przemówienie na otwarcie 
trzeciej sesji soborowej. Wkrótce przemawiał też na pogrzebie św. Bonawentury. Grzegorz 
X zmarł w Arezzo, wracając z soboru do Rzymu. Piotra z Tarantaise obrano na jego miejsce 
w jedenaście dni później, 21 stycznia 1276 r. Przybrał sobie imię Innocentego V. Zmarł 22 
czerwca tego samego roku. W czasie krótkiego, niespełna półrocznego pontyfikatu 
kontynuował dzieło swego poprzednika. Przykładał się m.in. do promowania krucjaty, ale z 
jego korespondencji wynika, że nie ulegał iluzjom i że zdawał sobie sprawę z tego, że 
początkowy entuzjazm zastąpiły już małostkowe kombinacje.  

Zamyśl się… 
„Miłosierdzie polega nie tyle 
na „dawaniu”, ile na „zrozu-
mieniu”.” 

/św. Josemaría Escriva/ 

Uśmiech 
Syn programisty pyta ojca: 
– Tato, dlaczego słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi 
na zachodzie? 
– Działa? To nie ruszaj! 

Coś dla ducha… 
„Brama” 

Przez pewne lotnisko na Dalekim Wschodzie przeszła ulewna burza. Pasażerowie przebie-
gali w pośpiechu płytę lotniska, by dostać się na pokład DC3, który czekał gotowy do odlotu. 
Pewien przemoczony do szpiku kości misjonarz, znalazł sobie wygodne miejsce przy oknie. 
Miła stewardesa pomagała pasażerom w rozlokowaniu się. Nadchodził już moment odlotu i 
jakiś członek załogi zamknął potężne drzwi samolotu. Nagle ujrzano mężczyznę biegnącego 
w stronę samolotu. Spóźniony człowiek ochraniając się swym przeciwdeszczowym płasz-
czem, zaczął mocno walić w drzwi samolotu, prosząc by mu otworzono. Stewardesa próbo-
wała dać mu do zrozumienia, przy pomocy gestów, że jest już za późno. Człowiek jeszcze 
mocniej zaczął się dobijać do drzwi. Stewardesa starała się przekonać go, aby zaniechał 
usiłowań. «Nie mogę... Jest już za późno... Musimy odlatywać» - powtarzała. Nic to jednak 
nie pomagało: człowiek nalegał i stanowczo domagał się wpuszczenia. W końcu stewardesa 
otworzyła drzwi. Wyciągnęła dłoń i pomogła spóźnionemu pasażerowi wdrapać się na po-
kład. W pewnym momencie zaniemówiła ze zdumienia. Człowiek ten był pilotem samolotu. 
Bądź uważny! Nie pozostawiaj na zewnątrz kapitanie twojego życia.            /Bruno Ferrero/ 

 


