
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 06.06 Święto N.M.P. Matki Kościoła 

800 W int. księży, sióstr zakonnych i arcybiskupa Tadeusza Wojdy pochodzących z naszej 

parafii, ks. proboszcza i wikariusza o Boże błogosławieństwo i dary potrzebne w pełnieniu 

zadań dla większej chwały Bożej 

1200  Msza Święta 

1600 Msza Święta dziękczynna w int. siostry Bonawentury w 50 r. ślubów zakonnych z 

prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu dla Niej i dla siostry Bronisławy 

1800 + Grażynę Krzysztofek (6 r. śm.) z int. dzieci 

Wtorek 07.06 Wspomnienie bł. Zbigniewa i Michała - RELIKWIE 
1800 + Mariana Gawiora 

1900 + Czesława Machulskiego od siostry Jadwigi z r. 

Środa 08.06 Wspomnienie św. Jadwigi Królowej - RELIKWIE 
1800 1) + Józefa, Paulinę Mazur, Stanisława, Janinę, Błażeja, Mariana Krajewskich 2) + Ge-

nowefę, Mieczysława Kowalskich 3) + Stanisława, Annę, Mieczysława Wojcieszyńskich, 

Sabinę Król 4) + Irenę Kasperek 5) + Czesława Machulskiego od r. Pobochów  

6) + Franciszkę Piotrowską od uczestników pogrzebu 7) + Antoninę Pobochę od sołtysa 

Brzezin 8) + Stanisława Pietszczyka od r. Kowalskich 9) + Tadeusza Piotrowskiego (13 r. 

śm.) zam. rodz. 10) + Zygmunta Więcka od r. Madejów 11) + Bonifacego Wierzbickiego 

zam. Józef Wierzbicki z r.  

1900 + Marka Kubickiego od Jacka z żoną 

Czwartek 09.06 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
1800 + Edwarda Kołbusa 

1900 + Mariannę, Franciszkę, Władysława Wierzbickich 

Piątek 10.06 Dzień Powszedni 
1800 + Adriana Zawadzkiego, Aurela, Edwarda Zegadło i zm. z r. Polaków 

1900 W 18 r. ur. Jakuba Sołtysa zam. rodzice i siostry 

Sobota 11.06 Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła. 
1800 + Genowefę i Stanisława Pietszczyk, Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i Tka-

czów 

1900 W 50 r. ślubu Celiny i Tadeusza Wojcieszyńskich o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i łaski w życiu mał. z int. dzieci i wnucząt   

Niedziela 12.06 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – REL. Bł. s. Ewy i Marty 
800 za Parafię 

1000 + Jakuba Kucharczyka (r. śm.) z int. siostry Agaty z r. 

1200 1) W 1 r. ur. Wiktorii Puchały i 3 r. ur. Aleksandry Puchały o zdrowie i Boże błogo-

sławieństwo 

       2) Chrzest: Zuzanna Stachura 

1400 1) w intencji OSP z Kowali z racji 70 r. powstania (przy remizie OSP w Kowali) 

        2) z racji poświęcenia pól (w kaplicy w Nidzie) 

1600 + Stanisława Lużyńskiego (18 r. śm.) i za zm. z r. Lużyńskich, Krążków, Jakubczy-

ków, Prędotków 
 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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 Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
5 czerwca 2022r. Nr 28 (706) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 2, 1-11/   Rz 8, 8-17  Ewangelia: J 14, 15-16. 23b-26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedzia-
łem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

 
 
 

PRZYJDŹ! 
 

 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wieńczy okres wielkanocny. Zmiana ta-
jemnic różańca św. jak zawsze w I niedzielę miesiąca – po Mszy św. o godz. 8.00. Intencja 
na miesiąc czerwiec: „Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby 
dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 
życiu.” Sakramentu bierzmowania o godz. 10.00 udzieli ks. abp. Tadeusz Wojda. Nastąpi 
także wprowadzenie relikwii św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zgromadzenia Księży 
Pallotynów, z których „wywodzi” się ks. Arcybiskup. Poświęcenie pól w Brzezinach jak w po-
przednich latach rozpocznie się o godz. 14.30. Jeden ks. zacznie procesję od ostatniej ka-
pliczki od strony Morawicy, a drugi ks. od Radkowic. Prosimy o gromadzenie się przy kaplicz-
kach na modlitwę i wspólne przejście do kościoła, gdzie o godz. 16.00 zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji pomyślnych zbiorów w Ojczyźnie i o B. bł. dla mieszkańców Brzezin. 
▪ W tym tygodniu: 
- w poniedziałek - Święto N.M.P. Matki Kościoła, 
- we wtorek - wspomnienie dowolne bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, ka-
płanów i męczenników. Msza św. z relikwiami. 
- w środę - wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek - Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
- w sobotę - wspomnienie św. Barnaby, Apostoła. 
- w niedzielę - wspomnienie dowolne bł. ss. Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej, Msza św. 
z relikwiami 
▪ W poniedziałek w Święto N.M.P. Matki Kościoła to drugi dzień Zesłania Ducha Świętego. 
Msze św. o godz. 8 00, 12 00, 16 00 i 18 00. 
▪ W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. O godz. 14.00 będzie sprawowana 
Msza św. przy remizie OSP w Kowali, w intencji strażaków z racji 70 rocznicy powstania 
straży. 
▪ Również za tydzień o godz. 14.00 odprawiona będzie Msza św. przy kaplicy w Nidzie  
w ramach poświęcenia pól. Będziemy się modlili, by nikomu nie brakło chleba i by Pan Bóg 
błogosławił mieszkańcom Nidy. 
▪ Poświęcenie pól w Podwolu planowane jest na 19, a w Kowali na 26 czerwca. 
▪ Czerwiec to czas nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa; odprawiane są co-
dziennie po Mszy św. popołudniowej. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zaprasza na Dzień Dziecka i IV Jarmark Miejski, który 
rozpocznie się dziś, o 15 00 przed Centrum Samorządowym w Morawicy. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin serdecznie zaprasza na spektakl muzyczny pt.: „Ze sta-
rego albumu, czyli zwykła historia sprzed stu lat”, który odbędzie się 12 czerwca 2022 roku  
o godz. 19.00 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach. 
▪ 12 czerwca na godz. 17.00 młodzież z parafii Morawica serdecznie zaprasza na spektakl pt. 
„Tajemnica Eucharystii”. To prywatne objawienia dane z nieba boliwijskiej mistyczce Catalinie 
Rivas. W swojej wizji zobaczyła co dokonuje się podczas sprawowania Eucharystii. 
▪ W dniu 21 czerwca we wtorek w Skalbmierzu zostanie odprawiona Msza Św. w 5 rocznicę 
śmierci ks. Jana Pragnącego w związku z tym organizowany jest wyjazd autokarowy. Autokar 
ruszy z pętli w Kowali o godzinie 15.00, przyjedzie pod kościół w Brzezinach i następnie po-
jedzie do Skalbmierza. Koszt wyjazdu to 45 zł. Zapisy na liście na stoliku za ławkami. 
▪ Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch. Planowany wyjazd od 5 do 13 sierpnia. W programie: 
Padwa, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Neapol, Pompeje, Capri, Casia, Asyż. Program  
i szczegółowe informacje w gablocie u ks. Damiana. Program i lista pielgrzymki w zakrystii. 
Zgłoszenia do 15 czerwca. 
▪ W przyszłą niedzielę – druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Dziękuję rodzinie z Kowali za ufundowanie relikwiarza św. Wincentemu Pallottiemu. 
▪  Dziękuję rodzicom bierzmowanych za posprzątanie kościoła i pomimo deszczu wykoszenie 
trawy i uporządkowanie otoczenia kościoła.  W przyszłym tygodniu zapraszam kolejne rodziny 
z ul. Chęcińskiej. 

Boży człowiek… - Święty Robert z Newminster (7 czerwca) 
Robert urodził się w końcu XI wieku lub na początku wieku XII w Crave (dziś Gargrave)  
w hrabstwie York (Anglia). Pochodził z rodziny niezamożnej, ale udało mu się skończyć studia 
w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował początkowo w Crave, potem wstąpił 
do benedyktynów, a następnie w 1135 r. przeszedł do cystersów w opactwie w Fountains.  
W trzy lata później założył nowe opactwo w Newminster w Nortumbrii, z którego powstało 
kilkanaście innych, m.in. w Pipewell (1143), Roche (1147) i Sawley (1148). Jako opat Robert 
był człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy. Odmawiał codziennie cały psałterz - 150 psalmów. 
Zmarł 7 czerwca 1159 r. Miał szczególną moc nad złymi duchami. Wyleczył wielu opętanych. 
Cystersi czcili go przez wieki, ale nie postarali się o formalną aprobatę kultu. Do Martyrolo-
gium Rzymskiego wpisał go Baroniusz. W ikonografii przedstawia się go, gdy trzyma na łań-
cuchu szatana i poskramia złego ducha wzniesionym krzyżem. 

W poszukiwaniu…  
„Tak na serio” 

Pamiętam, że kilkanaście lat temu w naszej parafii pewien ksiądz chyba przy okazji rekolekcji 
zadał pytanie jak myślimy kiedy biskupi zaczną modlić się za powołania kapłańskie. Z delikat-
nym uśmiechem szyderstwa przypominają mi się te słowa teraz kiedy coraz częściej odby-
wają się modlitwy za powołania. Tylko, że teraz już wiadomo, że są polskie diecezje w których 
nikt nie zgłasza się do seminarium. Pojawiają się diecezje w których biskupi nie mają kogo 
wyświęcić na księży bo z tych co się zgłosili nikt nie „dotarł” do święceń. Ufam, że inicjatywy 
modlitewne są gorliwe nie tylko o powołania do seminariów ale i do klasztorów np. żeńskich… 
Jednak tak na serio marzyłby mi się Kościół który dostrzega świat wokół zanim pojawią się 

problemy… taki Kościół który modli się za siebie nawzajem, za dobre małżeństwa, za dobrych 
świeckich, za dobre relacje w parafiach, za dobre wspólnoty, za dobrych chrzestnych czy  
o błogosławieństwo i radość dla młodzieży, o mądrość ludzi starszych... W jednej z zakonnych 
polskich parafii w 2014 r. młodzież rozmawiała z księżmi którzy to mówili piękne słowa o po-
wołaniu do małżeństwa jakie ono jest ważne itp. Jednak młodzież zwróciła uwagę super, że 
o tym mówicie ale czemu się za to nie modlimy?… I tak właśnie powstała inicjatywa pod 
nazwą „Tak na serio” dzięki której obecnie w wielu polskich białoruskich i węgierskich para-

fiach odbywają się spotkania i modlitwy za powołanych do małżeństwa. Piękne? Dla mnie na 
serio piękne, bo pokazuje, że Kościół to my, ja i Ty, ksiądz w parafii, zakonnik zakonnica, 
świecki ten rozmodlony i ten zabiegany, i ten gorliwie wierzący i ten który właśnie szuka gdzie 
jest ten Bóg, ten który spotkał go przed chwilą i ten który od lat mija go niepostrzeżenie, ten 
z Bogiem zaprzyjaźniony i ten z nim pokłócony, ot taki serio Kościół kroczący razem na spo-
tkanie z Jezusem…                                                                                                            /KK/         

Zamyśl się… 
„Módl się ze łzami skruchy, a każda twoja 
prośba zostanie wysłuchana. Bowiem Pan twój 
raduje się bardzo, kiedy przyjmuje modlitwę po-
łączoną ze łzami.”               /Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
- Czy wprowadzacie do waszego menu ja-
kieś urozmaicenie? 
- Oczywiście! na każdą potrawę mamy co 
najmniej trzy nazwy! 

Coś dla ducha… 
„Opiszcie, coście widzieli” 

Drużynowy zabierał swój zastęp na wycieczki na łono natury. Po każdej wyprawie polecał 
skautom opisać, co zauważyli podczas wycieczki. 
Niezmiennie okazywało się, że chłopcy dostrzegli zaledwie ułamek tego, co widział druży-
nowy. Wówczas zataczał on ręką wielki krąg i wołał: 
- Piękno stworzenia jest wszędzie wokół was, ale wy go nie dostrzegacie. Przestańcie chronić 
się pod peleryną w deszczu. Urodziliście się, by patrzeć, ale musicie nauczyć się widzieć!                                                                                                                            

/Anonim/ 
 


