OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 31.01 Św. Jan Bosko (swp. Obowiązkowe)
1600 + Józefa, Mariannę, Stanisławę Słowika, Stefanię Zychowicz Adama Młynarczyka
z int. Młynarczykowej
Wtorek 01.02 Dzień Powszedni
1600 + Stanisława Kopacza (4 r. śm) z int. zony
Środa 02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)
800 + Mariana Piotrowskiego i Mariannę Piotrowską z int. Piotrowskiej z dziećmi
1200 Do MB Gromnicznej z prośbą o bł. i zdrowie dla dzieci wnuków i prawnuka z int.
babci i matki
1530 1) + Mariannę Domagała, Jana, Stefana Domogałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów, zm. z rodziny Frankowiczów
2) + Genowefę, Stanisława, Edwarda Bisagów z int. syna z rodziną
Czwartek 03.02 Dzień Powszedni
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Mateusza Czarneckiego z int. rodziców
Piątek 04.02 Dzień Powszedni
1600 + Stanisława Wójcika, Tadeusza Szostkiewicza z int. rodziny
Sobota 05.02 Św. Agata dziewicy (wsp. obowiązkowe)
1530 + Mieczysława Pabiana z int. syna Grzegorza z rodziną
16 + Anielę Lach, Mariannę Kruk, Adama Kołbusa z int. rodziny
Niedziela 06.02 V Niedziela Zwykła
800 + Franciszkę, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Józefa, Tadeusza Tkaczów + Tadeusza
Wiejasa z int. rodziny
1000 + Jana, Stanisława Pobochów z int. rodziny
1200 + Marię Więcek z int. męża i dzieci
1530 + Annę Głodek, + Stanisławę, Stanisława Sołtysów z int. Sachurów
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Komentarz…
Zwróćmy uwagę ma jedno z ośmiu
błogosławieństw:
„Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Najczęściej uważamy, że człowiek, który płacze, nie
zawsze płacze przy rachunku sumienia. Płacze dlatego, że jest chory, dlatego, że nie udało mu się życie, że nie ma mieszkania, płacze
bo pokrzywdzono go przy wypłacie.
Uważa, że pociechę znajdzie, gdy
dzięki Panu Bogu odzyska zdrowie,
nagle zrobi karierę, dostanie mieszkanie, powiedzą mu o podwyżce.
Nie tylko o to chodzi. Pocieszenie
można znaleźć w zrozumieniu, że to
czego się boimy, przed uciekamy,
może nas zbliżyć do Boga.
/ks. Jan Twardowski/

Maryjo
wskazująca drogę
do Syna swego
nas prowadź

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Annę Kołbus
z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 02.02 - Dzień Handlowca
× 04.02 - Światowy Dzień Walki z Rakiem
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: So 2,3;3,12-13 / 1 Kor 1,26-31 Ewangelia: Mt 5,1-12a
„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Błażej (3 lutego)

▪ 2 lutego odbędzie się poświęcenie przyniesionych do kościoła gromnic. Na mszy popołudniowej natomiast poświęcone zostaną świece komunijne dzieci przygotowujących się do tego sakramentu
▪ 4 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca.

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza
z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra
z Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to
niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia
chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej
nieopodal Sebaście. Podczas prześladowań za
cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar
górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją.
Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna
pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość
i nie chciała wyjść. Chłopcu groziło uduszenie.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do
dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do
spożycia cierpiącym na ból gardła. Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa
namowy i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do
apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i Dubrownika. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany
podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atrybutami jego są;
jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur. Modlitwa: Boże, który rozweselasz nas doroczną uroczystością błogosławionego
Błażeja Męczennika Twojego i biskupa, daj miłościwie, abyśmy jego chwalebnej śmierci pamiątkę obchodząc, pośrednictwem jego się cieszyli. Przez Pana naszego. Amen.

Intencja różańcowa na luty
ogólna: Aby tożsamość rodziny była szanowana
przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona wartość dla całego społeczeństwa.
misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie świadczyły o obecności Chrystusa, służąc cierpiącym
z powodu chorób w tych krajach misyjnych, gdzie
walka z chorobami jest nagląca.

Znalezione…
„Tak naprawdę nigdy nie tracimy tych, których kochamy. Bez względu na to, co nas podzieliło:
czas, odległość, związki, które pojawiały się kolejno, nawet śmierć.
Miłość, którą dzieliłeś i dusza,
z którą jednoczyłeś się poprzez tą
miłość, jest twoja w twym sercu
na zawsze, w tym jaki jesteś,
w jaki sposób kochasz.”

www.brzeziny.org.pl
W ostatnim czasie strona internetowa miejscowości Brzeziny została rozbudowana. Pojawiło się
na niej wiele nowych informacji na temat punktu
przedszkolnego, harcerstwa, chóru parafialnego
i inne. Umieszczone zostały rozkłady jazdy komunikacji na trasie Brzeziny – Kielce, kolejne sylwetki „Ludzi stąd”, a także archiwalna prasa wydawana w naszej miejscowości. Wśród pism
znajduje się również SANCTUS. Regularnie będą
tam umieszczane dawne numery w wersji PDF.
Zachęcamy do regularnego ‘zaglądania’ na stronę
www.brzeziny.org.pl. Stała się ona prawdziwą
skarbnicą wiedzy na temat miejscowości Brzeziny
i całej naszej parafii. /KP/

W poszukiwaniu…
Bóg istnieje czy nie? Oto pytanie na które od wieków próbują odpowiedzieć ludzie a w szczególności naukowcy. Ludzie chcą mieć jakiś dowód nie do podwarzenia, który by dowodził i raz na zawsze rozwiał wszelkie wątpliwości. Ale
niestety nikt do dziś bez względu jakie
ma poglądy nie oświadczył że Boga niema na sto procent. Piękna tajemnica Boga. Pewien ksiądz kiedyś powiedział, że
na świecie nie ma ludzi niewierzących,
tak to nie pomyłka, wszyscy ludzie na
świecie są wierzący tylko, że jedni wierzą
w to że Bóg jest, inni w to, że Boga nie
ma. Każdy ma swoje powody aby trwać
przy swej decyzji. Wielu ludzi poświęciło
całe swoje życie na to aby prowadzić
badania nad tym jak powstał świat i czy
przy kształtowaniu świata był obecny
Bóg. Niestety umierają oni bez odpowiedzi na to pytanie. To każdy z nas musi
w swoim sercu odpowiedzieć na to pytanie czy Bóg jest? Nie ma innej opcji,
każdego poranka trzeba podjąć decyzję
Bóg czy Diabeł, błogosławieństwo czy
przekleństwo, wiara czy obojętność. Teraz pozostaje nam tylko zaufać Bogu albo sobie. Pewni będziemy dopiero po
śmierci ale wtedy będzie za późno na
zmiany, na żal, na skruchę, na szacunek
do bliźnich, na pomoc potrzebującym. Za
późno na wszystko na co jest czas tu
i teraz. Tam będzie tylko sąd.
/KK/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Głośniej niżeli w rozmowach Bóg prze- Jak udowodnić, że Bóg ma poczucie humoru? - 40
mawia w ciszy I kto w sercu ucichnie, za- lat prowadził naród wybrany przez pustynie i w
raz go usłyszy”
/Adam Mickiewicz/ końcu zostawił ich w jedynym miejscu bez ropy...

Zakonnie…

Coś dla ducha…

2 lutego przypada Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji pragniemy rozpocząć z tym
numerem zapoznawanie z różnymi zgromadzeniami i zakonami istniejącymi w Polsce.
Adoratorki - Istotą powołania Adoratorek Krwi Chrystusa jest oddanie się Jezusowi, który
przelał swoją Krew, by uwolnić wszystkich od grzechu i pojednać z Bogiem w miłości. Oddanie to dokonuje się poprzez adorację i wynikającą z niej gotowość sióstr do służby apostolskiej. Siostry podejmują różne posługi. Wśród nich jest dzieło wychowania, ćwiczenia duchowne, posługi duszpasterskie, prace domowe, troska o osoby chore i w podeszłym wieku.
Zakładając zgromadzenie w 1834 r. bł. Maria de Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło
adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie. W Polsce zgromadzenie istnieje
od 1946 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
/za: ekai.pl/

„Namiastka”
Szczupły, przystojny mężczyzna o niezłej aparycji wysiadał z nonszalancją ze swojej szałowej limuzyny, ściągając na siebie wszystkie spojrzenia. Zarzucił sobie z fantazją kaszmirowy
płaszcz na ramiona, przejechał prawą ręką po czarnych, gęstych włosach skroni, migotając
złotym zegarkiem oraz sygnetem, i lekkim krokiem wspiął się po marmurowych stopniach
domu. Zaciekawieni jego widokiem ludzie szeptali między sobą i pytali: - Kim jest ten mężczyzna, tak elegancki i bogaty? Musi być wybrańcem niebios. – Wręcz przeciwnie – odrzekła
na to jakaś starsza kobieta w lichej odzieży – nie jest bogatym wybrańcem niebios, lecz kimś
bardzo biednym. Bowiem gdyby Bóg nie odwrócił od niego swojego oblicza, nie musiał by
demonstrować takiej próżności.
/Norbert Lehleitner/

