OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 07.02 Dzień Powszedni
1600 + Andrzeja Czarneckiego (33 r. śm.) z int. rodziców
Wtorek 08.02 Dzień Powszedni
1600 + Alicję Zegadło (r. śm) z int. siostry z rodziną
Środa 09.02 Dzień Powszeni
1600 + Juliana Gruszczyńskiego, Annę, Augustyna Gruszczyńskich, Mieczysława, Irenę
Gruszczyńskich, Jana Cudzika z int. Cudzikowej.
Czwartek 10.02 Św. Scholastyka (wsp. obowiązkowe)
1600 Alicję Zegadło (r. śm)
Piątek 11.02 NMP z Lourdes (wsp. dowolne)
700 + Mariannę Zychowicz, Wincentego, Apolonię Zychowiczów z int. rodziny
1600 + Mikołaja, Katarzynę Brzozów, Janinę, Błażeja Krajewskich z int. Brzozów
Sobota 12.02 Dzień Powszedni
1530 + Mariana Nowaka, Władysława, Henryka Nowaków z int. rodziny
1600 + Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców
Niedziela 13.02 VI Niedziela Zwykła
800 + Mieczysława Stachurę zm. z rodziny Stachurów z int. córki
1000 + Mieczysława Kija z int. rodziny
1200 + Henryka Wierzbickiego i Wincentego Misiorka z int. rodziny
1530 + Czesława Kowalskiego z int. żony z dziećmi

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

Z Orędzia Papieża
„Drodzy chorzy i cierpiący,
to właśnie poprzez rany
Chrystusa możemy patrzeć
oczyma nadziei na wszystko
zło, które dotyka ludzkość.
Zmartwychwstając,
Chrystus Pan nie usunął ze
świata cierpienia i zła, ale
uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości.
Wskazał nam więc, że drogą do pokoju i radości jest
miłość. Chrystus, zwycięzca
śmierci, żyje pośród nas.
Kiedy za świętym Tomaszem powtarzamy: „Pan mój
i Bóg mój!”, naśladujemy
naszego Mistrza w gotowości oddania życia za naszych braci, stając się posłańcami radości, która nie
lęka się bólu, radości Zmartwychwstania.”

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda
Brzozę z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Modlitwa…
Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie. Tyś
niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens
bólu i choroby. Daj mi siłę wytrwania i podtrzymuj moją nadzieję. Skieruj myśli moje ku
wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą. Zechciej mi
wrócić siły i zdrowie. Przez Ciebie, Zbawicielu cierpiący, i w Tobie, łączę się ze wszystkimi cierpiącymi członkami Twojego Mistycznego Ciała, świętego Kościoła, i ofiaruję moje boleści na Twoją chwałę i za Kościół nasz święty. Amen

Ekstra…
× 09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy
× 11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
× 12.02 - Dzień Darwina
× 12.02 - Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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11 lutego – Światowy Dzień Chorego
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 58,7-10 / 1 Kor 2,1-5 Ewangelia: Mt 5,13-16
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie.”

Komentarz…
Jezus powiedział do tłumów: „Jesteście solą ziemi”. Tymi słowami przywrócił sens
życia nawet tym, którzy nie byli apostołami, przyszłymi biskupami, uczonymi, ale pastuchami owiec, sprzedawcami pszenicy, hodowcami osłów. Każdy z nich był solą
ziemi, był ważny, potrzebny Bogu i ludziom.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Apolonia (9 lutego)

▪ 27 stycznia zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska.
▪ W najbliższym czasie do kościoła powrócą odnowione stacje Drogi Krzyżowej.
▪ 31 stycznia w kościele liczna grupa młodzieży parafialnej rozebrała dekoracje świąteczne
i uporządkowała kościół. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy poświęcili swój czas
i przybyli do pomocy w tym dniu. Bóg zapłać.

Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, przytacza list
św. Dionizego Wielkiego, który opisuje pogrom
chrześcijan, jaki odbył się w Aleksandrii pod koniec
248 roku lub na początku 249 r. Rzucono się na domy chrześcijan, wyznawców Chrystusa wywlekano siłą z ich mieszkań, zabijano, a ich dobytek grabiono.
W tych właśnie okolicznościach zginęła św. Apolonia.
Być może, Dionizy był naocznym świadkiem wydarzeń. Na pewno znał świadków. W jednym z fragmentów owego listu znajduje się opis męczeństwa św.
Apolonii: "Apolonia była już podeszła wiekiem. A jednak poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią,
zmiażdżyli jej szczęki i powybijali wszystkie zęby.
Następnie tłum rozszalały żądzą krwi rozpalił stos
przed miastem i zagroził Świętej, że ją żywcem spali,
jeśli nie będzie złorzeczyć Chrystusowi. Na to Święta
poprosiła o chwilę do namysłu, a potem gotowa na
ofiarę, sama się w ogień rzuciła i spłonęła". Miało się
to wydarzyć pod koniec roku 248 lub na początku roku 249. Modlitwa: Boże, który pomiędzy innymi cudami wszechmocności Twojej także płeć słabszą
palmą zwycięstwa męczeńskiego obdarzasz, daj miłościwie, abyśmy świętej Apolonii, Dziewicy i Męczenniczki Twojej, pamiątkę przejścia do wieczności pobożnie obchodząc, za jej przykładem
do Ciebie zdążali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Europejski Rok
Wolontariatu
Wolontariat przynosi
korzyści całemu społeczeństwu i buduje
więzi między jego
członkami. Dla samych wolontariuszy jest
okazją, aby zrobić coś dla społeczeństwa
i zdobyć nowe umiejętności. Może przybierać rozmaite formy − pomocy w ośrodku
sportowym, szkole, szpitalu czy organizacji
charytatywnej. Aktualnie około 20 proc. Europejczyków poświęca swój czas na tego
rodzaju działania. Rok 2011 został
ogłoszony przez Komisję Europejską
Europejskim
Rokiem
Wolontariatu.
W czasie trwania roku w całej Europie
będzie miało miejsce wiele imprez,
wystaw, prezentacji na żywo i innych
wydarzeń
związanych
z
promocją
wolontariatu. Szczególnie w tym roku
zachęcamy wszystkich do włączenia się
w dzieła wolontaryjne. Ludzie wokół nas
czekają na pomoc. Nie ma co zwlekać.
W Kielcach działają dwie główne
organizacje zajmujace się koordynacją
działań
wolontaryjnych:
Diecezjalne
Centrum Wolontariatu, Plac Najświętszej
Maryi Panny 1 oraz Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu, ul. Mała4/3.
/id/

W poszukiwaniu…
Bogactwo - piękna rzecz pożądana przez wielu. Dla milionów jest celem życia. I choć bogactwo w złoto i pieniądz nie jest czymś złym, to
bardzo często zbudowane jest na krwi, pocie
i niewolniczej pracy innych ludzi. Pieniądz wyznacza „status” społeczny, kasa dziś na ziemi
może załatwić wszystko ale jednocześnie tylko
tu na ziemi, w relacji Bóg - człowiek jest niczym.
Pieniądz już niejedną rodzinę podzielił, nieraz
złoto stało się przyczyną morderstw, cierpienia,
każda wojna toczona przez „wielkich” tego
świata jest właśnie o pieniądze. Od tysięcy lat
tak samo. Brat zabija brata o kilka złotych monet. Cierpienie nędza krew i płacz dzieci to cena ludzkiej chciwości połączonej z władzą. Kiedy wreszcie zrozumiemy, że bogactwo to nie
pieniądz tylko ludzie.
/KK/

Z życia wsi…
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
rozpoczyna nabór wniosków o przyjęcie dziecka
do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny
2011/2012. Wnioski mogą składać rodzice
dzieci urodzonych w latach 2006-2008. Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać w terminie do 31 marca 2011 r. Wnioski złożone po
tym terminie będą traktowane jako rezerwowe.
Więcej na ten temat w aktualnościach stronie
www.brzeziny.org.pl.

Zakonnie…
Albertyni – ich charyzmatem jest posługa ubogim w ich podstawowych potrzebach w celu
„natychmiastowego ratunku” każdego z nich, a w dalszej perspektywie dążenie do poprawy
kondycji materialnej i moralnej najuboższych. Zgromadzenie założył św. Brat Albert (Adam
Chmielowski) 25 sierpnia 1888 r. w Krakowie. Duchowość albertynów polega a naśladowaniu
w miłości Chrystusa, dającego się w Eucharystii jako pokarm. Albertyni dostrzegają Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza życiowo zaniedbanym, społecznie sponiewieranym,
opuszczonym. Obecnie zgromadzenie realizuje swój charyzmat, prowadząc cztery domy
opieki dla mężczyzn chorych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo w Częstochowie,
Przemyślu, Bulowicach i Ojcowie. Ponadto w Krakowie prowadzą sezonową zimową noclegownię i całoroczne przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, dom dla zresocjalizowanych
osób bezdomnych oraz kuchnię dla ubogich. Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Albertynów
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego Posługujących Ubogim
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„By kochać Boga, trzeba być albo niefrasobliwym - Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swodzieckiem, albo bardzo silnym, świadomym i we- jemu synowi zadanie z matematyki? wnętrznie wielkim człowiekiem”
/Luisa Rinser/ Tak, przed chwilą. - A da pan spisać?

Coś dla ducha…
„Samotność w drodze”
Życie przypomina wielki wyścig kolarski, którego celem jest przeżyć swoją własną historię,
więc to, co w dawnych czasach alchemicy uznawali za nasze prawdziwe powołanie na ziemi.
Na starcie jesteśmy wszyscy razem, w poczuciu braterstwa, dzieląc entuzjazm. Jednak gdy
rozpoczyna się bieg, początkowa radość ustępuje prawdziwym wyzwaniom: zmęczeniu, monotonni, zwątpieniu we własne siły. Widzimy, że niektórzy przyjaciele w głębi serca już zwątpili – jeszcze jadą, lecz tylko dlatego, że nie mogą zatrzymać się na środku drogi. Z czasem
ta grupa staje się coraz liczniejsza, wszyscy próbują jechać jak najbliżej samochodu technicznego, zwanego codziennością. Rozmawiają ze sobą, wypełniają obowiązki, lecz zapominają o pięknie drogi i wyzwaniach. Po pewnym czasie zostawiamy ich w tyle i musimy zmierzyć się z samotnością, niespodziewanymi i nieznanymi zakrętami, usterkami roweru. Wreszcie, po kolejnym upadku, gdy obok nie ma nikogo do pomocy, zadajemy sobie pytanie, czy
warto się tak wysilać. Tak, warto, tylko nie wolno się poddawać.[…] Żyjemy we wszechświecie, który jest wystarczająco wielki, by nas ogarnąć, a jednocześnie na tyle mały, by zemścił
się w sercu. W duszy człowieka zawiera się dusza całego świata, milcząca mądrość. Gdy jedziemy rowerem w stronę mety, musimy zadać sobie pytanie: „Dlaczego dzisiejszy dzień jest
taki piękny?”. Może świeci słońce, ale nawet jeśli pada deszcz, to wkrótce czarne chmury
znikną. Chmury rozwieją się, ale słońce pozostanie i nigdy nie zniknie. Pamiętajmy o tym,
szczególnie w chwilach samotności.
/Paulo Coelho/

