
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 27.06 Dzień Powszedni  
1800 + Władysławę, Wincentynę Ślusarczyk zam. syn Józef 

1900 + Władysławę Kubicką z int. męża Stanisława 

Wtorek 28.06 św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
1800 + Mieczysława i Genowefę Kowalskich 

1900 + Tomasza Litwina (r. śm.) z int. r. 

Środa 29.06 Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) W 2 r. Chrztu Świętego Klary 3) + Cze-

sława Machulskiego zam. brat Zdzisław z r. 4) + Stanisława Pietszczyka z int. Teresy  

i Celiny z mężem 5) + Zygmunta Więcka od swatów Wojcieszyńskich z r. 6) + Janinę 

Zychowicz od syna Wiesława z żoną i rodziną 7) + Bonifacego Wierzbickiego od dzieci  

z rodzinami 8) + Czesława i zm. z r. Machulskich i Materków z int. Stanisławy  

9) W r. ślubu Eweliny i Artura Mikołajczak oraz w r. ślubu Pauliny i Mateusza Dudek  

o potrzebne łaski w dalszym pożyciu małżeńskim i zdrowie dla ich dzieci 10) + Barbarę, 

Stanisława Adamczyków i Dariusza Chojneckiego zam. Helena 11) + Marię, Jerzego, 

Rafała Władyszewskich z int. siostry i braci 12) + Bogusława Krzyszkowskiego zam. Bo-

żena Krzyszkowska z dziećmi 13) +Stanisława, Stanisławę Kaczor, Rafała Taracha z int. 

rodziny  

1900 + Władysława Dyragę 

Czwartek 30.06 Świętych Pierwszych Męczenników Rzymskich - RELIKWIE 
1800 + Jana Srokę (r. śm.), Kacpra, Józefę, Katarzynę, Franciszka, Mariannę, Zdzisława 

Stachurów, Irenę Gibas, Stefanię Łysak, Stanisława Seweryna zam. r. 

1900 + Piotra i Jana Sochów 

Piątek 01.07 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisławę, Henryka, Bogdana, Danutę Stachurów zam. r. 

1900 W 50 r. ur. Jolanty z int. męża z dziećmi 

Sobota 02.07 Dzień Powszedni 
1800 + Mariana i Irenę Nowak z int. córki 

1900 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra i Pawła zam. tata 

Niedziela 03.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 + Leokadię (1 r. śm.), Mariana Puchałów 

1000 + Jana (r. śm.) i Danutę Ziopajów 

1200 + Genowefę Sochę (20 r. śm.), Stanisława i zm. z r. Sochów i Brzozów 

1600 za Parafię 
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XIII Niedziela Zwykła 
26 czerwca 2022r. Nr 31 (709) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   1 Krl 19, 16b. 19-21 
                  Ga 5, 1. 13-18 
Ewangelia: Łk 9, 51-62 
Gdy dopełniały się dni wzięcia 
Jezusa z tego świata, postano-
wił udać się do Jeruzalem,  
i wysłał przed sobą posłańców. 
Ci wybrali się w drogę i weszli 
do pewnego miasteczka sama-
rytańskiego, by przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do Jeruza-
lem. Widząc to, uczniowie Jakub 
i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, 
byśmy powiedzieli: Niech ogień 
spadnie z nieba i pochłonie 
ich?» Lecz On, odwróciwszy się, 
zgromił ich. I udali się do innego 
miasteczka. A gdy szli drogą, 
ktoś powiedział do Niego: «Pój-
dę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz». Jezus mu odpowiedział: 
«Lisy mają nory i ptaki podnieb-
ne – gniazda, lecz Syn Człowie-
czy nie ma miejsca, gdzie by 

głowę mógł położyć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, 
pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: 
«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego». 
 
 

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, 
na to wszystko, coś uczyniło,  

aby zbawić nasze dusze,  
i nie pozwól, żeby one zginęły 

 
 

 

Extra… 
× 26.06.1972 – FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. 
× 27.06.1937 – Otwarto lotnisko Kielce-Masłów. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj - 13 Niedziela Zwykła. Przedwczoraj dzieci rozpoczęły wakacje. Chciałbym przy-

pomnieć, że od niedzielnej Mszy św., modlitwy, spowiedzi nie ma wakacji. Niech te dni 
odpoczynku będą przeżywane w radości, w stanie łaski uświęcającej. 
- o godz. 14.00 z racji poświęcenia pól w Kowali wyruszy z jednego i drugiego końca wioski 
procesja zatrzymująca się na modlitwę przy kapliczkach, by o 15.00 przy OSP sprawować 
Mszę św. o uchronienie nas i świat od klęski głodu i o B. bł. dla mieszkańców Kowali. 
- godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach będzie sprawowana Msza święta pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na zakończenie diecezjalne-
go etapu synodu. 
- w związku z trwającym  w Rzymie X Światowego Spotkania Rodzin, ks. biskup prosi, aby 
wierni w dniu dzisiejszym – nawet jeśli nie mają zwyczaju – odmówili wspólną modlitwę (np. 
Ojcze nasz…) we wspólnocie rodzinnej. 

▪ W tym tygodniu - we wtorek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. 

- w środę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Decyzją Biskupa Jana Piotrowskiego 
w tym dniu należy zorganizować zbiórkę ofiar na rzecz posługi apostolskiej i charytatywnej 
Ojca Świętego (Świętopietrze). 
- w czwartek, św. Pierwszych Męczenników Rzymskich, Msza Św. z relikwiami 

▪ W tym tygodniu wypada również pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzinę 

przed Mszą św. 

▪ Zapraszamy na całodobowe (z przerwą od 8 00 do 9 00 na sprzątanie kościoła) czuwanie 

z pierwszego piątku na sobotę. Można jeszcze wpisać się na listę na stoliku za ławkami. 

▪ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych. 

▪ Sołtys Brzezin przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do 30.06.2022 dotyczącej 

źródeł ciepła. Deklaracje można złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Morawicy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem wysokiej kary 
pieniężnej. 

▪ Rodzinę zmarłej + Goli Katarzyny w 1919 roku i + Goli Anny zm. w 1982 r. proszę o zgło-

szenie się do kancelarii parafialnej. Przy tej okazji przypomnę o obowiązku dokonania co 20 
lat opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu, bo po 20 latach na tym samym miejscu moż-
na pochować kogoś innego. Proszę o zaznaczenie zajętych placów. 

▪ Dziękuję osobom, które w piątek wywiozły odpady organiczne z cmentarza. 

▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Zawdzięczamy to osobom: Zofia Jeziorska, Danuta 

Znój, Hanna Machulska, Teresa i Bogdan Kaczor, Anna Kowalska, Grażyna Pietrzak. Na 
przyszłą sobotę na godz. 8.00 proszę kolejne rodziny. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Wskazówki dla rodzin – krok 1/5 i 2/5 

1) Pierwszy krok to krok ku małżeństwu - Można powiedzieć, że kiedy mężczyzna i kobieta 
zakochują się w sobie, Bóg ofiarowuje im dar: małżeństwo. Wspaniały dar, który ma w sobie 
moc Bożej miłości: silnej, trwałej, wiernej, zdolnej do odrodzenia się po każdej porażce czy 
słabości. Małżeństwo nie jest formalnością, którą trzeba wypełnić. Nie zawiera się związku 
małżeńskiego, żeby być katolikiem „z etykietą”, aby przestrzegać jakiejś reguły lub dlatego, 
że tak mówi Kościół, czy aby wyprawić wesele. Związek małżeński zawiera się dlatego, 
ponieważ pragnie się oprzeć małżeństwo na miłości Chrystusa, która jest mocna jak skała 
2) Drugi krok to krok ku krzyżowi - Wiele rodzin niesie ciężki krzyż choroby i śmierci dziecka. 
Nie musi on niszczyć rodziny i nie usuwać z serc pogody ducha i pokoju. Rodzina, która 
niesie krzyż, nie musi być przygnębiona, zrozpaczona, rozgniewana na życie. Wręcz prze-
ciwnie! Może w niej być wielka pogoda ducha i wiara. Zawsze jest coś, co pomaga wznieść 
wzrok ku górze i nie pozostać więźniami cierpienia, ale otworzyć się na coś większego, to 
znaczy na tajemnicze plany Boga, na wieczność, na Niebo.                     /Papież Franciszek/  

Boży człowiek… - bł. Andrzej Jacek Longhi (26 czerwca) 
Jacek Bonawentura Longhin urodził się 23 listopa-
da 1863 r. w Fiumicello di Campodarsego koło 
Padwy (Włochy) w ubogiej rodzinie chłopskiej.  
W 1879 r. wstąpił do kapucynów i przyjął imię 
Andrzej. Został wyświęcony na kapłana w czerwcu 
1886 r. Przez 18 lat był kierownikiem duchowym  
i nauczycielem młodych zakonników w Udine, 
Padwie i Wenecji. W 1902 r. wybrano go na prze-
łożonego weneckiej prowincji zakonu. Dwa lata 
później Pius X mianował go biskupem Treviso.  
W swojej diecezji, którą kierował 32 lata, biskup 
Andrzej przeprowadził gruntowne reformy, kładł 
nacisk na katechizację, dbał o formację duchową 
kapłanów. Zawsze otwarty na bliźniego, zajmował 
stanowisko w kwestiach społecznych. Podczas  
I wojny światowej nie zgodził się na ewakuację 
kurii biskupiej, choć diecezja Treviso znalazła się 
na linii frontu. Aktywnie włączył się w odbudowę 
regionu ze zniszczeń wojennych. Otwarcie wypo-
wiadał się również przeciwko rodzącemu się fa-
szyzmowi. W 1928 r. został arcybiskupem tytular-
nym Patras i wizytatorem apostolskim w Padwie  
i Udine. Zmarł 26 czerwca 1936 r. Beatyfikowany 

został 20 października 2002 r. przez św. Jana Pawła II. 

Zamyśl się… 
Ateizm to bajka dla tych którzy boją się światła – dr John 
Lennox matematyk z Uniwersytetu w Oxfordzie Jego 
wypowiedź była swoistą ripostą dla zdania dr. Stephena 
Hawkinsa z Uniwersytetu w Cambridge który miał po-
wiedzieć – religia to bajka dla tych, którzy boją się ciem-
ności. 

Uśmiech 
Po wysłuchaniu awantury młody 
człowiek zwraca się do szefa: 
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy 
mógłby pan być tak uprzejmy  
i krzyczeć na mnie o połowę 
ciszej? 

Coś dla ducha… 
„Mur” 

Na surowej i kamienistej pustyni, mieszkało dwóch pustelników. Zajmowali dwie groty, które 
znajdowały się blisko siebie, jedna naprzeciwko drugiej. 
Po latach modlitw i okropnych umartwień, jeden z nich nabrał przekonania, że doszedł do 
doskonałości. 
Drugi był człowiekiem również bardzo pobożnym, ale równocześnie dobrym i wyrozumiałym. 
Rozmawiał z nielicznymi pielgrzymami, pocieszał i gościł tych, którzy zagubili się i tych, 
którzy uciekali. «Cały ten czas odebrany jest modlitwie i rozmyślaniu», myślał pierwszy 
pustelnik, który potępiał częste ale maleńkie uchybienia drugiego. Chcąc dać mu do zrozu-
mienia w jakiś widoczny sposób, jak bardzo jest jeszcze daleki od świętości, postanowił 
umieszczać jeden kamień u wejścia do własnej groty, za każdym razem, gdy ten drugi po-
pełniał uchybienie. Po kilku miesiącach przed grotą znajdował się szary i przytłaczający mur 
z kamieni. Pustelnik zaś był zamurowany wewnątrz. 
Czasami wokół serca budujemy mury z małych kamieni codziennych niechęci, odwetów, 
milczenia, nierozwiązanych spraw, dąsów. Naszym najważniejszym zadaniem jest nie do-
puścić do tego, by wokół naszego serca utworzyły się mury. 
Nade wszystko zaś musimy starać się, by nie stać się «jeszcze jednym kamieniem w mu-
rach innych ludzi».                                                                                           /Bruno Ferrero/ 

 


