
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowią14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowią14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowią14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązzzzkowe)kowe)kowe)kowe)    
1700

 Do SPJ w 30-tą r. ślubu Danuty i Henryka Rajców z int. dzieci 

1730
 + Genowefę, Jana Brzozów, + Jana Sołtysa Wandę, Zdzisława Brzozów z int. rodziny 

1800
 + Annę Skowron (10r. śm) z int. Skowrona  

Wtorek 15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązk15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązk15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązk15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkoooowe)we)we)we)    
1730

 Leokadię Domagała (r. śm.) Stanisława Domagałę, Stefana Wojcieszyńskiego 

1800
 + Piotra, Janinę, Tadeusza Rabiejów, + Ryszarda Dąbrowskiego, + Eugeniusza Wi-

durskiego z int. rodziny  

Środa 16.06 Dzień Powszedni16.06 Dzień Powszedni16.06 Dzień Powszedni16.06 Dzień Powszedni    
1730  O bł. Boże opiekę MB dla Michała Lisa w 18-tą r. urodzin z int. rodziców i dziadków 

1800
 + Antoninę Wieczorek (3 r. śm) Józefa Wieczorka, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa 

Krąż z int. rodziny 

Czwartek    17.06 Św. Brata Alberta Chmielowskiego, z17.06 Św. Brata Alberta Chmielowskiego, z17.06 Św. Brata Alberta Chmielowskiego, z17.06 Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zaaaakonnika (wsp. obowiązkowe)konnika (wsp. obowiązkowe)konnika (wsp. obowiązkowe)konnika (wsp. obowiązkowe)    
700

 Do SPJ i MB o zdrowie i bł. w życiu dla Anny Kowalskiej z int. rodziców 

1800
 + Józefa Woźniaka, + Władysława Reginę Nosków, + Magdalenę Kowalską z int. 

córki Krystyny z rodziną 

Piątek 18.06 Dzień Powszedni18.06 Dzień Powszedni18.06 Dzień Powszedni18.06 Dzień Powszedni    
1730

 + Mieczysława Pobochę (r. śm.) z int. rodziny 

1800
 zm. z rodz. Piotrowskich, rodz. Zabojszczów, + Franciszka Zegadło, ks. Bogdana Pio-

trowskiego z int. rodziny  

Sobota 19.06 Dzień Powszedni19.06 Dzień Powszedni19.06 Dzień Powszedni19.06 Dzień Powszedni    
1630

 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 5-tą r. ślubu Piotra i Róży 

Wojcieszyńskich z int. rodziców  

1700
 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Michała 

1730
 + Mariannę, Stefana Wójcików, Józefa Justynę Kempkowskich z int. rodziny 

1800
 + ks. Wacława Smolarczyka (r. śm) z int. parafian 

Niedziela 20.06 XII Niedziela Zwykła20.06 XII Niedziela Zwykła20.06 XII Niedziela Zwykła20.06 XII Niedziela Zwykła    
800

 + Józefę i Stanisława Adamczyków z int. córki z rodziną 

1000
 + Władysława Malickiego i Stanisławę Malicką z int. Kubickich 

1200
 + Edwarda Kasperka (r. śm) z int. rodziców i siostry z rodziną 

1600 + Mariannę i Władysława Frankowiczów z int. Ornaków 
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Chrystus - Kapłan 

 

Komentarz… 
 

Jak często jesteśmy podobni do faryze-
usza. Uważamy się za lepszych od innych. 
Nie dostrzegamy własnych grzechów,  
a wytykamy cudze. Patrzymy z góry na 
niewierzących, na tych, którym życie się 
poplątało – i znaleźli się poza Kościołem. 
Może właśnie oni są bliżej Boga. Może już 
spotkali się z Jego łaską, tak jak wytykana 
paluchem Magdalena.  /ks. J. Twardowski/ 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       2 Sm 12,1.7-10.13    
                      Ga 2,16.19-21    
Ewangelia:     Łk 7,36-8,3 
„Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do 
siebie na posiłek. Wszedł więc do domu fary-
zeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobie-
ta, która prowadziła w mieście życie grzeszne 

dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy 
olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami 
swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to 
faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co 
za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do 
niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzy-
ciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy 
nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? 
Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osą-
dziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do 
twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami 
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg mo-
ich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powia-
dam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało 
się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współ-
biesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On 
zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Następnie wędrował przez mia-
sta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz 
kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą 
opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele 
innych, które im usługiwały ze swego mienia.” 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Ryszarda Sto-

kowca z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 15 czerwca – Dzień Wiatru 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59,  ks. Wikariusz 041 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



A w parafii… 
▪ 6 czerwca przeżywaliśmy III Dzień Dziękczynienia. Z tej okazji w naszej parafii odbyła się 
zbiórka pieniędzy na budowę Świątyni Opatrzności Bożej – wotum narodu polskiego. 
▪ W ubiegłą niedzielę z racji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w prezbiterium naszego ko-
ścioła młodzież przygotowała specjalny ołtarz z obrazem przedstawiającym jego wizerunek. 
Wystrój stanowiła biało czerwona flaga, płonące świece – symbol zmartwychwstania, oraz 
palmy – symbol męczeństwa. 
▪ 7 czerwca do kościoła wrócił odnowiony zegar stojący. 
▪ W całej naszej parafii odbyły się już poświęcenia pól. 
▪ 10 kwietnia uroczystą eucharystią z procesją zakończyła się oktawa Bożego Ciała. Dzięku-
jemy wszystkim parafianom, którzy są zaangażowani w przygotowanie ołtarzy na to święto. 

Bliżej Eucharystii… 
Cuda Eucharystyczne – 
Cuda eucharystyczne 
podczas, których Bóg 
przypomina, że pod po-
staciami Chleba i Wina 
Eucharystycznego prze-
bywa prawdziwy Jezus 
Chrystus, działy się m.in. 
we Włoszech, Niem-
czech, Francji, w kilku krajach środkowoeuropejskich 
itp. Jedno z ostatnich tego rodzaju zdarzeń odnotowa-
no w 1984 r. w Watykanie w czasie Komunii św., któ-
rej Jan Paweł II udzielał w swej prywatnej kaplicy gru-
pie pielgrzymów z Azji. Gdy Komunię przyjmowała 
pewna Koreanka, hostia stała się kawałkiem ciała 
ludzkiego. Ojciec Święty w głębokim milczeniu pobło-
gosławił kobietę i udzielał dalej Komunii.    /za: ekai.pl/ 

To co mamy… 
Obraz bł. bp Michała Kozala – mę-
czennik jest przedstawiony w stroju 
biskupim na tle obozu koncentracyj-
nego, w rogu znajduje się numer 
obozowy 24544. Obraz powstał pod 
koniec lat 80-tych. Wspomnienie bł. 
bp Michała Kozala obchodzimy 14 
czerwca.  
Obraz św. Brata Alberta – patron 
ubrany w zakonny strój przedsta-
wiony jest w gronie ubogich, którzy 
wyciągają do niego ręce po chleb.  
W tle widać zabudowania Krakowa. 
Obraz ufundowany Przez mieszkań-
ców Kowali 25.12.1987 r. Wspo-
mnienie św. Brata Alberta obcho-
dzimy 17 czerwca 

„Zło dobrem zwyciężaj” 
„Ojczyzno ma tyle raz we krwi skąpana, ach jak wielka 
dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa…” roz-
brzmiewało 6 czerwca na pl. Piłsudskiego w Warszawie 
gdzie wielotysięczny tłum w palącym słońcu czekał na 
mszę świętą beatyfikacyjną. Tym razem jednak Ojczyzna 
się radowała. Kapłan, który walczył o prawdę został po 
26 latach ogłoszony błogosławionym. Bóg ukoił ból matki 
męczennika za wiarę. Dał jej dożyć tej doniosłej chwili. 
Kiedy na telebimach pokazała się Pani Marianna Popie-
łuszko cały plac zaczął bić jej brawa szacunku i podzię-
kowania za urodzenie i wychowanie człowieka, który po-
kazał jak mężnie żyć w jedności z Chrystusem. Aktu be-
atyfikacji w imieniu papieża Benedykta XVI dokonał abp. 
Angelo Amato. Wówczas na ołtarz zostały wniesione re-
likwie męczennika. Uroczystą mszę zakończyła pieśń 
„Boże coś Polskę, której śpiew na tym ważnym dla naszego kraju placu jest wyjątkowy. 
Wśród proporczyków z nowym błogosławionym, biało-czerwonych flag, sztandarów „Solidar-
ności”, oraz łez radości Polaków wybrzmiały słowa: „przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Oj-
czyznę wolną pobłogosław Panie!”. Bóg przez dar beatyfikacji zło dobrem zwyciężył. Bł. ks. 
Jerzy – patronie jedności – nie zapominaj w niebie o swojej Ojczyźnie.                             /KP/   

Boży człowiek…  -  bł. Jolanta (15 czerwca) 
Jolanta urodziła się w 1244 r. w Ostrzychomiu jako ósme  
z rzędu dziecko węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesar-
skiego rodu Laskarisów. Ówczesnym zwyczajem jako kilku-
letnia dziewczynka Jolanta przybyła do Krakowa na dwór 
swej siostry św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu się 
wychowywała. Bela IV miał bowiem w planie wydać ją za ko-
goś z książąt piastowskich. W 1256 r. zaręczył się z Jolantą 
książę kaliski, Bolesław. Miała wówczas 12 lat, podczas gdy 
książę liczył wówczas lat 35. Jolanta była wzorową żoną  
i matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. 
W życie domowe wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej 
pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się 
mężowi, że potomność nadała mu przydomek Pobożnego. 
Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości nie 
mamy. W roku 1257 zmarł książę Wielkopolski, Przemysław,  
i prawem spadku cały ten obszar przeszedł pod panowanie 
Bolesława. Książę okazał się nie tylko doskonałym organiza-
torem i administratorem książęcych dzielnic kaliskiej i wielko-
polskiej, ale również dobrym opiekunem Kościoła. Sprowadził 

franciszkanów do Kalisza, Gniezna, Obornik. Czynił to nie bez udziału Jolanty. Jolanta chęt-
nie opiekowała się także biednymi i chorymi. Po śmierci męża w kwietniu 1279 r. i szwagra, 
męża św. Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwolniona już od obowiązków rodzinnych, postano-
wiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz z siostrą Kingą wstąpiła do klasztoru 
klarysek w Starym Sączu. Po śmierci Kingi przeniosła się w 1284 r. do klarysek w Gnieźnie. 
Nekrolog z Lądu podaje jako datę jej śmierci w opinii świętości dzień 17 czerwca 1298 roku. 
Modlitwa: Wszechmogący i wieczny Boże, który błogosławioną Jolantę od zaszczytów i dóbr 
ziemskich miłosiernie odciągnąłeś, a do zamiłowania krzyża Syna Twojego i umartwienia cia-
ła przywiodłeś, spraw miłościwie, abyśmy za jej pośrednictwem i zasługami wzgardziwszy 
wszystkim co ziemskie, szczerym sercem szukali tego, co niebieskie. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać 
miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilk-
nąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. 
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, 
gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je 
lekceważą.                                /ks. Jerzy Popiełuszko/        

Uśmiech… 
Na wycieczce szkolnej w lesie Jasio 
pokazując palcem na czarne jagody  
i pyta nauczyciela: - Co to jest pro-
szę pana? - Czarne jagody Jasiu. -  
A dlaczego one są czerwone? - Bo 
są jeszcze zielone! 

Coś dla ducha… 
„Trochę srebra” 

- Rabbi, co sadzisz na  temat pieniędzy? - spytał młodzieniec swego nauczyciela. 
- Wyjrzyj przez okno - rzekł mistrz - i powiedz mi, co widzisz. 
- Widzę kobietę z dzieckiem, wóz ciągnięty przez parę koni i wieśniaka idącego na targ. 
- Dobrze. A teraz popatrz w lustro. Co widzisz? 
- Co chcesz, żebym widział, Rabbi? Siebie samego, to oczywiste. 
- A teraz zastanów się: szyba jest zrobiona ze szkła i lustro także jest zrobione ze szkła. Wy-
starczy cieniutka warstwa srebra na szkle i człowiek dostrzega jedynie siebie samego. 
Otaczają nas osoby, które swoje okna zamieniły na lustra. Wierzą, że patrzą „na zewnątrz”, 
a w rzeczywistości podziwiają same siebie. Nie pozwól, by okno twego serca stał się lustrem. 

 /Bruno Ferrero/ 
 


