
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 13.06 św. Antoniego z Padwy (wsp.) 
1800 + zm. z r. Tworków i Stachurów 

2000 1) + Kazimierza, Genowefę, Leona, Tadeusza, Stanisława Barana i Wandę Pepasińską 

        2) Msza Święta o powołania 

Wtorek 14.06 bł. Michała Kozala (wsp.) 
1800 + Helenę (r. śm.), Władysława, Jana, Mariannę Świetlików  

1900 Z racji ur. Wojciecha i Szymona o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Środa 15.06 Dzień Powszedni    
1800 1) + Stanisławę, Stanisława Kaczora, Rafała Taracha i Kazimierę Stokowiec  

2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Cecylię Korban 4) + Edwarda, Stefana, 

Mariannę Bugajskich, Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława Krzyszkowskich 5) W 10 

r. ślubu Łukasza i Eweliny Znój zam. siostra z mężem, rodzicami i rodzeństwem 6) + Sta-

nisława Pietszczyka od r. Bentkowskich 7) + Zygmunta Więcka z int. Agnieszki i Roberta 

8) + Bonifacego Wierzbickiego zam. Wiesława i Robert Jędrzejak 9) + Sławomira Korba-

na, Annę, Stanisława Kowalskich  

1900 + Danutę Stachurę (7 r. śm.) zam. mąż i córka z r. 

Czwartek 16.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Ryszarda Barana 

1000 W int. dzieci przeżywających rocznicę I Komunii Świętej 

1200 za Parafię 

1600 + Mariana (r. śm.), Leokadię Puchała 

Piątek 17.06 św. brata Alberta Chmielowskiego - RELIKWIE 
1800 + Piotra Pędzika (3 r. śm.) 

1900 + Henryka (19 r. śm.), Jana, Franciszkę Brzozę, Mieczysława, Janinę Kowalskich 

Sobota 18.06 Dzień Powszedni 
1800 + Władysława (23 r. śm.) i Stanisławę Malickich 

1900 + Elżbietę Krzyszkowską z int. męża 

Niedziela 19.06  XII Niedziela  Zwykła 
800 + Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż, 

Stanisławę Ziółkowską 

1000 za Parafię 

1200 + Edwarda, Reginę, Władysława Kasperków 

1600 1) + Halinę, Mieczysława Barwinek, zm z r. Barwinków i Daleszaków 

        2) Msza Święta z poświęcenia pól w Podwolu 
 

 

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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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
12 czerwca 2022r. Nr 29 (707) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Prz 8, 22-31    /    Rz 5, 1-5    Ewangelia:   J 16, 12-15 

Jezus powiedział 
do swoich 
uczniów: «Jesz-
cze wiele mam 
wam do powie-
dzenia, ale teraz 
znieść nie mo-
żecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, 
Duch Prawdy, 
doprowadzi was 
do całej prawdy. 
Bo nie będzie 
mówił od siebie, 
ale powie 
wszystko, co-
kolwiek usłyszy,  
i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy 
chwałą, ponie-
waż z mojego 
weźmie i wam 
objawi. Wszyst-
ko, co ma Oj-
ciec, jest moje. 
Dlatego powie-
działem, że z 
mojego weźmie  
i wam objawi». 
 
 
 

Ojciec 
Syn  

Duch 
 

 
 

Extra… 
× 12.06.1940 – Na Stadionie Leśnym w Kielcach Niemcy rozstrzelali 63 Polaków z miej-

scowego więzienia. 
× 14.06.1911 – Rozpoczęto budowę Domu Sierot w Warszawie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj: 

- przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
- dzień dzisiejszy poświęcony jest także bł. ss. Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej. Msza 
św. z relikwiami. 
- o godz. 14 00 będzie sprawowana Msza św. przy remizie O.S.P. w Kowali, w intencji stra-
żaków z racji 70 rocznicy powstania straży. 
- również o godz. 14 00 odprawiona będzie Msza św. przy kaplicy w Nidzie w ramach po-
święcenia pól. Będziemy się modlili, by nikomu nie brakło chleba i by Pan Bóg błogosławił 
mieszkańcom Nidy. 
- Biskup Kielecki wystosował komunikat zapraszający na Marsz dla Życia i Rodziny, który 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 16 00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Zwieńczeniem 
Marszu będzie „X Uwielbienie w Centrum Miasta”. 
- na godz. 17 00 młodzież z Parafii Morawica serdecznie zaprasza na spektakl pt.: ”Tajem-
nica Eucharystii”. 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin serdecznie zaprasza na spektakl muzyczny pt.: „Ze 
starego 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 Brzezi-
nach. 

▪ W tym tygodniu: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora K-ła, 
- we wtorek - wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, 
-w czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
-w piątek - wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Msza św. z relikwiami. 
▪ Jutro – w poniedziałek wypada 13 dzień miesiąca czerwca. Zapraszam na Nabożeństwo 
Fatimskie o godz. 20 00. Przynieśmy z sobą świece na procesję. 
▪ 304 parafie naszej diecezji zostały przyporządkowane poszczególnym dniom w ciągu 
całego roku. Tak więc każdy dzień powszedni patronuje jednej Parafii. Dla naszej pw.: 
„Wszystkich Świętych” w Brzezinach został wyznaczony w tym roku dzień jutrzejszy - 13 
czerwca. W tym dniu mamy sprawować Mszę św. w intencji powołań i modlić się, aby Pan 
Bóg z rodzin naszej Parafii wzbudził pragnienie u chłopców lub dziewczyn służenia Mu  
w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Msza św. o godz. 20 00. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godz. 17.00 w świetlicy przy fontannie. 
▪ W czwartek, w Boże Ciało Msze św. jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie po Mszy św.  
o godz.10 00 sprawowanej w intencji dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św., wyruszy 
Procesja Eucharystyczna. Prosimy o nie parkowanie samochodów na trasie procesji, 
szczególnie na wjeździe na plac przy świetlicy. Prosimy o włączenie się w to święto przez 
zabranie sztandarów, feretronów, różańca. Dzieci prosimy o sypanie kwiatków, a strażaków 
o pomoc w pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa.     
▪ W piątek – trzeci piątek miesiąca; po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo Czerwcowe 
będzie połączone z Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W sobotę – 18 czerwca w Wiślicy odbędzie się XX Jubileuszowe Spotkanie Młodych Die-
cezji Kieleckiej pod hasłem „Wiem więcej, wzrastam piękniej”. Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 9.00 w Kolegiacie Wiślickiej. Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia 
sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego o godz. 17.00 
▪ W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Podwolu. O godz. 14 00 wyruszy procesja spod 
kapliczki usytuowanej u zbiegu ul. Dolomitowej w Brzezinach i Podwola do kapliczki w cen-
trum wioski. Msza św. będzie sprawowana w kościele o godz. 16 00. 
▪ Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Skalbmierza na Mszę św. sprawowaną 21 czerw-
ca – we wtorek z racji  5 rocznicę śmierci ks. Jana Pragnącego. Wyjazd z Kowali o godz. 15 
00. Można będzie wsiadać na przystankach i pod kościołem. Lista na zapisy znajduje się  
w zakrystii. 

▪ W czerwcu Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są codziennie 

po Mszy św. popołudniowej. 

▪ Ks. Damian zaprasza na pielgrzymkę do Włoch. Program i lista w zakrystii i w gablocie. 

Zostało jeszcze 20 wolnych miejsc. Zapisy do następnej niedzieli. 

▪ Mam pytanie do dzieci I Komunijnych, a właściwie pewnie bardziej do ich rodziców. Czy 

wszystkie dzieci rozpoczęły odprawianie 9 pierwszych piątków miesiąca?  Sprawdźcie pod-
pis w książeczkach otrzymanych w białym tygodniu. 

▪ Za piękne przygotowanie i przeżycie sakramentu bierzmowania dziękuję ks. abpowi, mło-

dzieży bierzmowanej, ks. Damianowi, rodzicom, p. organiście i wszystkim, którzy włączyli 
się, by ta uroczystość wypadła tak okazale. 

▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. 

Boży człowiek… -  Św. Maria Michalina od Najśw. Sakr. (15 czerwca) 
Michaela Desmaisieres y López Dicastillo urodziła się 1 stycznia 1809 r. w Madrycie w za-
możnej, szlacheckiej rodzinie. Od młodości poświęciła się działalności charytatywnej, 
zwłaszcza wśród chorych. Podczas epidemii cholery w 1834 r. w Guadalajarze służyła po-
mocą cierpiącym. Pomagała także w szpitalu San Juan de Dios w Madrycie; tu zetknęła się 
z ofiarami prostytucji. Dostrzegając, że często taki sposób życia kobiet wynika z ich ubóstwa 
i braku wykształcenia, postanowiła temu zaradzić. W tym celu 21 kwietnia 1845 r. otworzyła 
szkołę z internatem, przeznaczoną dla kobiet porzucających prostytucję. Szkoła zaczęła się 
bardzo szybko rozrastać. W 1847 r., po odprawieniu rekolekcji, otrzymała szczególną łaskę 
mistyczną; od tej pory jej życie koncentrowało się wokół Eucharystii. Za radą kierownika 
duchowego, jezuity o. Jose Eduardo Rodrigueza, Michaela postanowiła założyć nowe 
zgromadzenie zakonne dla wspierania kobiet. 1 marca 1856 r. powstało zgromadzenie 
Sióstr Służebnic Adoratorek Najświętszego Sakramentu i Miłosierdzia. W kwietniu 1858 r. 
zgromadzenie zostało zatwierdzone przez biskupa Toledo, a Maria została wybrana jego 
przełożoną generalną. Przyjęła imię Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu. W kon-
stytucjach matka Michalina zapisała dwa istotne zadania dla sióstr: nieustającą adorację 
Najświętszego Sakramentu oraz troskę o ubogie kobiety. Podczas kolejnej epidemii cholery 
w Walencji Michaela zachorowała; zmarła 24 sierpnia 1865 r.  

Zamyśl się… 
Boga trzeba tak 
kochać, by bolały 
mięśnie i kości” 
/Św. Albert Chmie-
lowski/  

Uśmiech 
Mój kumpel Gienek, ma tylko jedną rękę. Mówi do mnie: 
- Idę wymienić żarówkę. 
Spojrzałem na niego, spojrzałem trochę dziwnie i spytałem: 
- To chyba nie będzie zbyt łatwe, co? 
- Dlaczego? - odrzekł zdziwiony - Mam rachunek. 

Coś dla ducha… 
„Zasmucony” 

Pewien człowiek, który chciał powiedzieć słowo braciom, znajdował niesłychanie mały po-
słuch. W owych czasach ludzie byli prawie tak roztargnieni jak dziś, człowiek ten zaś cier-
piał, martwił się i przejmował. W jaki sposób przekazać swoje posłanie? 
Pewnego wieczora, kiedy wracał do domu po daremnych próbach przekazania innym słów, 
jakie nosił w sercu, ogarnął go wielki smutek. Musiał aż stanąć przy kapliczce. 
Wówczas wydało mu się, że słyszy jakiś głos, który pyta: 
- Przyjacielu, skąd twoje strapienie? 
Odrzekł: - Tyle rzeczy pragnąłbym powiedzieć, a odczuwam tak straszną niemożność... 
Głos odezwał się znowu: 
- Pytam cię: dlaczego uczucie niemożności jest straszne? Oczywiście dlatego, że żywisz 
złudzenia albo pragniesz mocy, o ile nie wszechmocy. Czy nie tak? 
Człowiek zamilkł. Był pewien, że usłyszał głos Boga.                                                /Anonim/ 

 


