
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 20.06 - RELIKWIE BŁ. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO 
1800 + Zdzisława Metrykę 

1900 + Franciszka (17 r. śm), Janinę Kołek 

Wtorek 21.06 Św. Alojzego Gonzagi (wsp.)  
1800 + Piotra, Stefana, Michała i zm. z r. Skarbków i Gadowskich  

1900 1) + Krzysztofa Machulskiego (r. śm.) 

       2) w int. wiadomej Bogu 

Środa 22.06 Dzień Powszedni    
1800 1) + Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty 2) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, 

Edwarda Śmietanę  3) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 4) + Stanisława, Stanisławę 

Krawiec 5) + Wandę, Stanisława Kaczorów, Mariannę, Jana Cielątków 6) + Tadeusza, 

Genowefę Baran, Józefa, Mariannę Kasprzyk 7) + Stanisława Kamińskiego (z okazji Dnia 

Ojca) zam. córka 8) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana i Olgi Baran 

w 5 r. zawarcia sakramentu Małżeństwa oraz w 2 r. ur. syna Jana 9) + Stanisława 

Pietszczyka od Wandy i Mariana Domagałów z r. 10) + Władysława Szałasa i Janinę Li-

sowską 11) + Zygmunta Więcka od r. Kruków z Sukowa 12) + Grzegorza Krzyszkowskie-

go zam. dzieci 13) + Janinę Zychowicz zam. córka Bożena z mężem i rodziną 14) + Boni-

facego Wierzbickiego od Krzysztofa i Andrzeja Daleszak z r. 15) + Sławomira, Krzysztofa 

i Mieczysława Brzozów i zm. z r. Lachów, Brzozów i Głogowskich 16) + Jana, Stefanię, 

Czesława Skarbek i Adama Frankowicza 17) + Stanisława Lużyńskiego i zm. z r. Lużyń-

skich, Krążków, Górczaków, Jakubczyków i Prędotków 18) Do MB NP o zdrowie i Boże 

bł. dla Janiny i Jana Stelmaszczyków oraz dla ich rodziny 19) + Stanisława, Genowefę 

Sochów, Zdzisława i Stanisława Kutów, zm. z r. Sochów i Brzozów i za dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1900 + Joannę Gadowską 

Czwartek 23.06 Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 
900 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 

1800 1) + Wiesława Kubickiego (r. śm.) i Teresę Lach z int. r. 

       2) W 10 r. ślubu Joanny i Tomasza Bentkowskich o potrzebne łaski na dalsze lata 

życia małżeńskiego 

1930 + Wiesława Januszka zam. dzieci 

Piątek 24.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
1800 + Karola, Sebastiana Tetelewskich zam. chrzestni  

1900 + Janinę, Henryka, Bogdana Kurtków i zm. z r. Frankowiczów, Domagałów i Śmieta-

nów 

Sobota 25.06 Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  
1800 + Katarzynę, Stanisława Zegadło i zm z r. 

1900 + Teodezję (2 r. śm.), Jana, Irenę Stachurów 

Niedziela 26.06 XIII Niedziela Zwykła 
800 + Edwarda, Władysława Nowaków i zm. z r. Ślusarczyków 

1000 + Mariannę, Władysława Domagałów z int. syna Zdzisława 

1200 Chrzest: Liwia Walas 

1500 Msza Święta na poświęcenie pól w Kowali 

1600 za Parafię 
 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

 

 

 
 

XII Niedziela Zwykła 
19 czerwca 2022r. Nr 30 (708) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Za 12, 10-11; 13, 1    /    Ga 3, 26-29    Ewangelia:   Łk 9, 18-24 

Gdy Jezus mo-
dlił się na osob-
ności, a byli  
z Nim ucznio-
wie, zwrócił się 
do nich z zapy-
taniem: «Za 
kogo uważają 
Mnie tłumy?» 
Oni odpowie-
dzieli: «Za Jana 
Chrzciciela; inni 
za Eliasza; jesz-
cze inni mówią, 
że któryś z daw-
nych proroków 
zmartwych-
wstał». Zapytał 
ich: «A wy za 
kogo Mnie uwa-
żacie?» Piotr 
odpowiedział: 
«Za Mesjasza 
Bożego». Wtedy 

surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowie-
czy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych  
w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszyst-
kich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa». 
 
 
 

Obrał Cię Bóg już dzieciną 
na znak swej mocy i chwały 

byś chwiejną nie giął się trzciną, 
lecz jak dąb wyrósł wspaniały. 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Trwa oktawa Bożego Ciała. Proszę o liczny 
udział w Nabożeństwach Czerwcowych w Okta-
wie Bożego Ciała, by chociaż poprzez modlitwę 
łączyć się z przeżywanym diecezjalnym etapem 
Synodu Eucharystycznego. 
▪ Dzisiaj poświęcenie pól w Podwolu. O godz. 14 
00 wyruszy procesja spod kapliczki usytuowanej 
u zbiegu ul. Dolomitowej w Brzezinach i Podwola 
do kapliczki w centrum wioski. Msza św. będzie 
sprawowana w kościele o godz. 16 00. 
▪ W tym tygodniu: 

- w poniedziałek - wspomnienie bł. Władysława Bukowińskiego, Msza Św. z relikwiami, 
- we wtorek - wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 
- w czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
- w piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
- w sobotę - Wspomnienie Niepokalanego Serca N.M.P. 
▪ Zapraszamy dzieci na spowiedź na zakończenie roku szkolnego w środę od godz. 17 00. 
▪ Msza św. dla szkoły w Brzezinach i w Kowali z modlitwą dziękczynną za ukończony rok 
szkolny i katechetyczny i z prośbą o Boże błogosławieństwo na wakacje będzie sprawowa-
na w czwartek o 9.00. Prosimy rodziców o dopilnowanie, by dzieci wzrastały w stanie łaski 
uświęcającej. 
▪ W czwartek Oktawa Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18 00 procesja do czterech ołta-
rzy wokół kościoła. Przynieśmy tego dnia do poświęcenia wianki z kwiatów i ziół leczni-
czych. W tym dniu następna Msza św. rozpocznie się o godz. 19 30. 
▪ Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela została przeniesiona w tym roku 
na 23 czerwca, w czwartek. 
▪ Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. Z tej okazji nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
▪ Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 17 00 w świetlicy przy fontannie. 
▪ Przygotowanie przed chrztem w sobotę o godz. 19 30. 
▪ Spotkanie osób jadących na pielgrzymkę do Włoch w następną niedzielę po Mszy św.  
o godz .10 00 w kościele. 
▪ W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Kowali. O godz. 14 00 wyruszy z jednego i drugie-
go końca wioski procesja zatrzymująca się na modlitwę przy kapliczkach, by o 15 00 przy 
OSP sprawować Mszę św. o uchronienie nas i świata od klęski głodu i o B. bł. dla miesz-
kańców Kowali. 
▪ W niedzielę - 26 czerwca o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach będzie spra-
wowana Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na 
zakończenie diecezjalnego etapu synodu. 
▪ Pragnę przypomnieć o zbliżającym się całodobowym (z przerwą od 8 00 do 9 00 na sprzą-
tanie kościoła) czuwaniu z pierwszego piątku na sobotę - już za niecałe dwa tygodnie. Lista 
z długopisem jest na stoliku. 
▪ Dziękuję za piękną manifestację naszej wiary podczas procesji Bożego Ciała. Przeżywana 
Uroczystość była centralnym wydarzeniem przeżywanego w tym roku w naszej diecezji 
Kongresu Eucharystycznego. Dziękuję księdzu za przewodniczenie ceremonii, osobom 
zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy, katechetce, organiście, ministrantom, lektorom, 
strażakom, wszystkim zaangażowanym w niesienie krzyża, różańca, baldachimu, sztanda-
rów, feretronów, szarf. 
▪ Dziękuję za zorganizowanie w dniu wczorajszym pielgrzymki dzieci komunijnych do Czę-
stochowy. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Przyczynili się do tego: Maj Zuzanna, Znój Halina, 
Głuszek Anita, Kobyłecka Genowefa, Praszkiewicz Marek i Teresa. 
 
 
 

Boży człowiek… - Błogosławiona Maria Lhuilier (25 czerwca) 
Maria Lhuilier należy do grupy 19 męczenników z Laval, którzy ponieśli śmierć w czasie 
rewolucji francuskiej między 20 stycznia a 17 października 1794 r. w Laval i okolicach. Maria 
urodziła się 18 listopada 1744 r. w Arquenay (we Francji). Zgłosiła się do Kanoniczek Regu-
larnych św. Augustyna z Kongregacji Zakonnic Szpitalnych od Miłosierdzia Jezusa. Została 
u nich siostrą konwerską, przyjmując imię siostry Marii od św. Moniki. Przez całe życie od-
dawała się posługom fizycznym i była wzorem wszystkich cnót zakonnych. Z wielką troskli-
wością opiekowała się chorymi i potrzebującymi. Jej ukryta świętość pozostawała znana 
tylko współsiostrom i tym, którymi się opiekowała. W czasie rewolucji francuskiej, po prze-
śladowaniach wynikających z ustanawianego prawa, nastąpiły prześladowania krwawe. 
Siostry zostały wyrzucone ze szpitala, w którym pracowały, musiały się schronić w Laval  
w opuszczonym klasztorze urszulanek. Maria odmówiła zdjęcia habitu i złożenia przysięgi 
na Konstytucję cywilną, sprzeczną z prawami Kościoła. Została za to uwięziona; trybunał 
rewolucyjny w Laval liczył na to, że więzienie ją złamie. Tak się jednak nie stało. Tuż przed 
śmiercią powtarzała: "Boże mój, muszę umrzeć śmiercią tak słodką, podczas gdy Ty tak 
wiele musiałeś dla mnie wycierpieć!" Została publicznie ścięta 25 czerwca 1794 r. 

W poszukiwaniu… 
Pewnie nie tylko ja coraz częściej spotykam się z różnymi opiniami ws. Ukraińców a to, że 
dostają więcej niż my, a to, że najpierw powinni przeprosić za Wołyń, za zbrodnie a to, że 
kłuje w oczy niektórych prawda, że uciekają przed wojną a nie biedą co widać np. po dro-
gich autach itd. Itp. Jasne nie jest łatwo pomagać, to zawsze kosztuje i to jest nasz koszt tej 
wojny. Jednak może po Mszy Św. za tydzień spójrzmy na nagrobki na naszym brzezińskim 
cmentarzu. Ilu z tych tam leżących toczyło za życia ze sobą spory? Czy to oznacza, że ich 
wnuki nie mogą budować przyjaźni między sobą? Niektórzy domagają się najpierw przepro-
sin, ale czy one miałyby większą siłę niż serdeczny uśmiech i uścisk prezydentów Polski  
i Ukrainy? Prezydent Zełeński tak często wśród światowych dziennikarzy dziękuje Polsce za 
niezwykłą postawę. Za naszą przyjaźń, która przyćmiła rany z przeszłości, czy można obok 
tego przejść obojętnie? Możemy budować razem przyszłość albo żądać zapłaty za prze-
szłość, ale niestety jak my Polacy będziemy przepraszać braci Litwinów za hańby i zdrady 
naszych przodków względem nich? No i jeszcze jedno bo oni coś nam zabiorą z naszej 
nieskazitelnej patriotycznej Polski. Taaak wystarczy przyjrzeć się tym lasom w Brzezinach, 
Kowali, Nidzie pełnych śmieci, tym rzekom obok nas, w których pływają stare opony, lodów-
ki. Wystarczy spojrzeć na miłe gesty kierowców względem siebie, na traktowanie ludzi na 
kasach w marketach, kelnerów, kelnerek by zobaczyć jak wiele dla siebie znaczymy jak 
bardzo kochamy nasz kraj i wszystko co go tworzy… Co lepiej wybrać rozpamiętywanie 
przeszłości czy budowanie przyszłości? Przebaczenie czy odpłatę? Miłość czy sąd?  
„ (…) I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…”      /KK 

Zamyśl się… 
"Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzy-
jaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem 
więc i powiedziałem: «A któż się im 
wymknie?» I usłyszałem głos mówiący 
do mnie: «Pokora»".”  

/Św. Antoni Wielki/  

Uśmiech 
Na lekcji religii dzieci rysują aniołki. Ksiądz pod-
chodzi do Jasia: 
- Jasiu, dlaczego narysowałeś aniołka z trzema 
skrzydłami? 
Jasio na to odpowiada: 
- A ciekawe, gdzie widział ksiądz z dwoma? 

Coś dla ducha… 
„Co się twojej dziewczynie w tobie podoba?” 

Matka: "Co się twojej dziewczynie w tobie podoba?". 
"Ona uważa, że jestem przystojny, utalentowany, mądry i że jestem dobrym tancerzem". 
"A co tobie się w niej podoba?". 
"Ona uważa, że jestem przystojny, utalentowany, mądry i że jestem dobrym tancerzem". 

/Autor nieznany/ 
 


