
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 28.06 św. Ireneusza (wsp.) 
1800 + Władysława, Wincentynę Ślusarczyk 
1900 + Tomasza Litwina (2 r. śm.) 
Wtorek 29.06 Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 
1800 O Boże błogosławieństwo oraz opiekę św. Klary dla Klary w 1 r. chrztu św. 
1900 + Jana Sikorskiego (10 r. śm.) z int. r. 
Środa 30.06 Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego (wsp.) 
1800 1) + Piotra, Michała, Stefana Skarbek i Mariannę Świetlik i zm. z r. Skarbków i Go-
dowskich 2) + Zdzisława Kutę, Genowefę, Stanisława i zm. z r. Sochów 3) + Cecylię Kor-
ban od zespołu Brzezinianki 4) + Marcina Sołtysa 5) + Mariannę Zegadło zam. córka Ge-
nowefa z mężem i całą r. 6) + Irenę Kasperek od siostry Janiny z r. 7) + Artura Rodzonka 
od rodziny 8) + Janinę Fałdzińską od uczestników pogrzebu    
1900 + Jana Srokę (r. śm.), Irenę Gibas, Stefanię Łysak, Kacpra i Józefa Srokę, Katarzynę, 
Franciszka, Mariannę, Zdzisława Stachurów i zm. z r. Stachurów, Stanisława Seweryna 
zam. rodzina 
Czwartek 01.07 św. Ottona (wsp.) 
1800 1) + Stanisławę (r. śm.), Danutę, Katarzynę, Bogdana, Henryka Stachurów z int. r. 
       2) Msza Św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N. M. P. 
1900 + Paulinę, Józefa Mazur z int. znajomych 
Piątek 02.07 Dzień Powszedni  
1800 + Ks. Edwarda Nowaka, Mariana i Irenę Nowak z int. Zofii 
1900 + Waldemara Kasperka (1 r. śm.) zam. Rodzice i brat Jarosław 
Sobota 03.07 Święto św. Tomasza 
1600 Ślub: Aleksandra Jędrychowska, Mateusz Szendzielorz 
1800 O Boże błogosławieństwo i dalsze łaski w życiu w 1 r. ur. Nadii Pawlusek zam. rodzi-
ce i rodzeństwo 
1900 + Władysława, Michalinę Nosek, Józefa i Krystynę Wojciechowskich, Ignacego, Ma-
rię Szczepanik 
Niedziela 04.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysława, Tadeusza Kowalskich i zm. z r. Malców 
1000 + Bogusława, Janinę, Henryka Kurtków i zm. z r. Domagałów i Frankowiczów  
1200 1) za Parafię 
       2) z racji poświęcenie pól w Podwolu 
1600 W 40 r. ślubu Anny i Juliana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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XIII Niedziela Zwykła 
27 czerwca 2021 r. Nr 31 (657) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Mdr 1, 13-15; 2, 23-24  
                  2 Kor 8, 7. 9. 13-15 
Ewangelia: Mk 5, 21-24. 35b-43 
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią 
na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół 
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden z przełożonych synagogi, 
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do 
nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogory-
wa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała  
i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego sy-
nagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz 
Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przeło-
żonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem 

Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 
Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu 
podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On 
odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli,  
i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha 
kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i cho-
dziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naci-
skiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

Kazanie espresso… 
Dziś czytamy o ludziach niezwykle zdeterminowanych – kobiecie cierpiącej na krwotok  
i przełożonym synagogi, któremu właśnie umarła córka. Kobieta wydała już wszystkie swe 
oszczędności na lekarzy, ale żaden z nich jej nie pomógł. Pomocy wokół szukał zapewne 
dla swej córki również Jair, ale jej nie uzyskał. Nie poddali się jednak, przyszli do Jezusa. 
Przyprowadziła ich wiara. Jak widać, Pan dopuszcza w życiu pewne sytuacje, w których 
pomóc może tylko On sam, a wszystko po to, abyśmy mogli zobaczyć jeszcze więcej. Ich 
postawa zachęca do pogłębienia wiary w uzdrowieńczą obecność Jezusa. Niezwykłe są też 
Jego słowa: Dziecko nie marło, tylko śpi”. Jezus śmierć nazywa snem. Może to uczynić, bo 
On jest życiem. Dotknijmy Go, bądźmy blisko Niego, a będziemy zbawieni. /ks. M. Frukacz/ 
 
 

Wierz tylko! 
 
 
 

Extra… 
× 27.06. 1937 – Otwarto lotnisko Kielce-Masłów. 
×28.06.1953 – Założono Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
× 29.06.1991 – Warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125p. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek odbył się pogrzeb + Joanny Gadawskiej z Kowali. W tym dniu zmarł + Bogusław 
Krzyszkowski z Kowali. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14.00. Módlmy się: 
„Wieczny odpoczynek …”. 
▪ Dzisiaj poświęcenie pól w Kowali. 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 Msza św. w tej intencji. 
▪ W tym tygodniu patronują nam: – w poniedziałek – św. Ireneusz, biskup, męczennik. 
Wspomnienie; – we wtorek – święci Apostołowie Piotr i Paweł. Uroczystość; – w sobotę – 
św. Tomasz Apostoł. Święto. 
▪ Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, będzie przeżywana w tym roku jako Świę-
to Papieskie. Ofiary składane tego dnia podczas każdej Mszy Świętej przeznaczone są na 
cele Stolicy Świętej 
▪ W tym tygodniu 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ Za tydzień po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. 
▪ W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Podwolu. Rozpocznie się o godz. 15 00 od ka-
pliczki na ul. Dolomitowej w Brzezinach. Zapraszam do procesjonalnego przejścia do ka-
pliczki na Podwolu. Msza św. w tej intencji będzie sprawowana w kościele o godz. 16 00. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się w pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 19 00 i zakończy Nabożeństwem w sobotę o godz. 18 00, z przerwą  
o godz. 16 00 na sprawowanie sakramentu małżeństwa. 
▪ 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. Potrzebne są dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PE-
SEL i podpis.  
▪ Jak zapewne słyszeliśmy przed tygodniem, ks. bp. w związku ze zniesieniem limitów 
ograniczających zgromadzenia w świątyniach, odwołał udzieloną dyspensę od obowiązku 
udziału we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Prosiłem jednak, aby dalej prowadzona 
była transmisja Mszy św. o godz. 10 00 przez YouTube z naszego kościoła. Przypominam, 
że uczestnictwo przez środki społecznego przekazu nie zwalnia od osobistej obecności  
w kościele, może natomiast przyjść z pomocą chorym, czy tym, którzy chcą pogłębić swoją 
pobożność i transmisja z parafialnego kościoła może być pomocna. 
▪ Pragnę poruszyć jeszcze jedną sprawę, która jest sprzeczna z zaleceniami Kościoła, a w 
ostatnim czasie coraz bardziej się rozpowszechnia. Chodzi mi o kremację zwłok, o spopie-
lenie ciała, o pogrzeb z urną. Prawo kanoniczne stwierdza: „Kościół usilnie zaleca zacho-
wanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych.” (kan. 1176). W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wy-
pływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosier-
dzia względem ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego” 
(2300). Pierwszeństwa grzebania ciał, które Kościół wyżej ceni, wynika z tego, że sam 
Chrystus chciał być pogrzebany. Ponadto to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć 
w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez 
Ducha Świętego”. Kościół opowiada się więc zdecydowanie za tradycyjną formą pochówku, 
a kremacja jest jedynie dopuszczona. Jeśli wolą zmarłego lub rodziny było spalenie zwłok  
i jeśli ta decyzja nie wynika z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, to należy od-
prawić pogrzeb katolicki. W takim przypadku obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem 
włącznie, z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej, należy odprawić przed kremacją ciała 
zmarłego. Zasadnicza część pogrzebu, także Msza św. pogrzebowa, powinna odbywać się 
przed spaleniem ciała. Złożenie urny jest tylko dopełnieniem bez zewnętrznej okazałości. 
Taki sposób jest dopuszczalny i praktykowany w Niemczech, Francji. U nas upowszechnia 
się praktyka obrzędów z urną co jest dopuszczalne w nadzwyczajnych sytuacjach np.: 
transport zwłok z za granicy, rozkład ciała, czy choroba zakaźna (nie dotyczy - covid 19). 
 

Boży człowiek… - św. Święta Emma z Gurk (27 czerwca) 
Emma (Hemma) urodziła się około roku 980 w Karyntii,  
w hrabiowskiej rodzinie Friesach-Zeltschach. Poślubiono ją 
przedstawicielowi tamtejszego rycerstwa, Wilhelmowi, 
hrabiemu Sann. Wcześnie, zapewne przed rokiem 1016, 
owdowiała. W dwadzieścia lat później straciła syna, którego 
zamordowano, prawdopodobnie z poduszczenia księcia 
Karyntii. Stała się wówczas jedyną właścicielką rozległych 
włości położonych na terenie 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, 
zaczęła uchodzić za fundatorkę nowej diecezji. Zmarła 29 
czerwca 1045 r. Od samego początku otaczano ją czcią.  
W roku 1174 szczątki przeniesiono do katedry, a następnie 
kilkakrotnie starano się o papieską aprobatę kultu.  

Czy wiesz, że… 
1. Na świecie z powodu COVID-19 zmarło niespełna 4 mln osób  
2. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w ostatnich latach na świecie rocznie do-
konywanych jest ok. 40-50 mln zabiegów aborcji - każdego roku. 

Zamyśl się… 
„Książe tego świata, Szatan, nie chce naszej świętości, nie chce 
abyśmy naśladowali Chrystusa. Może niektórzy z was powiedzą: 
„Ojcze, ale jesteś staroświecki: chcesz mówić o diable w XXI wieku” 
Ale uważajcie, ponieważ diabeł jest obecny!. Diabeł jest tutaj… na-
wet w XXI wieku! I nie możemy być naiwni, prawda? Musimy uczyć 
się z Ewangelii, jak walczyć z Szatanem.”       /Papież Franciszek/  

Uśmiech 
- W tym roku wypra-
wię urodziny po an-
gielsku. Zapalę tyle 
świec, ile mam lat. 
- Ale kto wytrzyma ta-
ki blask? 

Coś dla ducha… 
„O stanie duszy” 

Ponad sto lat temu na dzikim Zachodzie, kiedy na prerii pasły się jeszcze stada bizonów,  
a Indianie żyli w harmonii z naturą, wydarzyła się pewna niezwykła historia, którą potem 
przekazywano z pokolenia na pokolenie. Była to opowieść, jakich wiele krążyło w tamtym 
czasie. Kiedy nie było telewizji ani radia, ludzie z chęcią ich słuchali. 
W indiańskiej wiosce mieszkał pewien młody chłopak. Zgodnie ze starym zwyczajem, panu-
jącym od lat w jego plemieniu po wykonaniu kilku trudnych zadań został zaliczony do grona 
mężczyzn. Był bardzo waleczny i odważny, ale miewał także chwile, kiedy z znienacka 
ogarniał go lęk. Kiedy wieczorem siadał przed wigwamem i wpatrywał się w niebo rozświe-
tlone gwiazdami, zastanawiał się, kim jest. Jaki jest sens jego życia i tego wszystkiego, co 
robi? Takie sytuacje zdarzały mu się dość często. W końcu, nie mogąc znaleźć odpowiedzi 
na dręczące go pytania, młodzieniec postanowił udać się z tym problemem do miejscowego 
szamana. Kiedy zapadł zmrok, wszedł do wigwamu, w którym siedział stary szaman. 
- Czy mogę o coś zapytać? - rzekł zmieszany. 
- Pytaj, synu - odpowiedział spokojnym głosem szaman. 
- Powiedz mi, kim jestem? Jaki jest sens mojego istnienia? 
Indianin popatrzył na swego młodszego brata, pomyślał dłużej, narysował coś palcem na 
ziemi, po czym rzekł: 
- To, kim jesteś, nie zależy od tego, co widzisz na zewnątrz, gdy przeglądasz się w górskim 
potoku, ale od tego, co dzieje się w twojej duszy.                                             /Marcin Melon/ 

 


