OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 14.02 Św. Cyryla i Metodego (święto)
1530 + Romana Lacha zm. z rodziny Zegadłów
1600 + Tadeusza, Mariannę Lachów z int. syna z rodziną
Wtorek 15.02 Bł. Michał Sopoćko kapłan (wsp. dowolne)
1530 + Mariannę Nowak (r. śm) Władysława Henryka Nowaków z int. rodziny
1600 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Gabrysi z int. rodziców
Środa 16.02 Dzień Powszedni
700 + Michała Wieczorka z int. rodziny
1600 Ignacego Madysia, Marię Madyś + Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów z int.
rodziny
Czwartek 17.02 Dzień Powszedni
1600 Annę, Stefanię, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczyków + Stanisława Kruka z int. Kruków
Piątek 18.02 Dzień Powszedni
1530 + Stefana Domińczaka z int. siostry Józefy z rodziną
1600 Do MB Nieustającej Pomocy o opiekę i zdrowie dla Aleksandry Wierzbickiej z okazji
4 rocznicy urodzin z int. rodziców
Sobota 19.02 Dzień Powszedni
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Haliny
i Zdzisława Malickich z int. dzieci z rodzinami
16 + Mariana, Janusza Misiorów, Helenę, Zygmunta Baranów, Zdzisława Kubickiego
z int. Tomalów
Niedziela 20.02 VII Niedziela Zwykła
800 + Jarosława Brzozę z int. rodziców i siostry
1000 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. urodzin Barbary
Machulskiej i zm. Krzysztofa Machulskiego z int. dzieci
1200 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w zyciu w 18-tą r. urodzin Justyny
Stajniak z int. rodziców i dziadków
2) Do SPJ i MB w 6-tą r. urodzin Jakuba o zdrowie i opiekę z int. brata Mateusza i rodziców
1530 + Stanisławę Malicką, Władysława Malickiego z int. Kubickich
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Komentarz…

Ukochałem Was
odwieczną miłością

Na słowa Jezusa: „Nie przyszedłem
znieść prawa, ale je wypełnić”, może nas oblecieć blady strach, bo
mogą one znaczyć, że Jezus niczego nie przepuści, urządzi wielką lustrację, powyciąga wszystkich winnych i wyda odpowiednie wyroki.
W dodatku osądzi także z tych grzechów, które są widoczne dla samego Boga, na przykład: ktoś pomyślał
o kobiecie „a liczko miała podobne
do gwiazd”, inny planował rabunek,
obmyślał, jak wpakować się gdzieś
przez okno z pończochą na głowie
i pistoletem w ręku. Bóg wie, że
człowiek jest świntuchem i świntuszkiem, widzi jednak jego cierpienia wewnętrzne, to, że jest grzesznikiem i nie chce takim być, walcząc
ze złem. Bóg widzi sprawy niewidoczne dla człowieka: wielkość żalu
za grzechy, wielkość cierpień
grzeszników. Człowiek, który sądzi,
widzi tylko rzeczy widoczne, często
więc popełnia pomyłki i sadzi źle.
„Nie przyszedłem znieść prawa, ale
je wypełnić”, czyli przyszedłem, aby
prawo – czasem dziurawe – wypełnić miłością. /ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…

Ekstra…
× 14.02 – Walentynki
17.02 - Światowy Dzień Kota
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W E W N Ę T R Z N E G O

Czytania: Syr 3,2-6.12-14 / Kol 3, 12-21 Ewangelia: Mt 5,17-37
„Jezus powiedział do swoich uczniów: ,, <<Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście
również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał” , „lecz dotrzymasz
Panu swojej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi>>.”

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Michał Sopoćko (15 lutego)

▪ W przedsionku naszego kościoła znajduje się puszka na zbiórkę funduszy
dla osób które pragną jechać na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Zachęcamy wszystkich parafian do wsparcia i do modlitwy za to dzieło
zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II.
▪ Przypominamy, że jeśli chciałby ktoś posiadać któryś z archiwalnych numerów naszego pisma, może w zakrystii zostawić kartkę z zapisanym numerem
o który chodzi i w następną niedzielę zgłosić się po odbiór. Zachęcamy także
do korzystania z naszego pisma w wersji elektronicznej na stronie
www.brzeziny.org.pl w zakładce „Prasa”

Michał Sopoćko urodził się w Juszewszczyźnie na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie wstąpił
w 1910 do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia
kapłańskie otrzymał w roku 1914. Pracował kolejno jako wikariusz w Taboryszkach, następnie jako kapelan Wojska
Polskiego w Warszawie i Wilnie. Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie. Po uzyskaniu doktoratu z teologii moralnej w 1926 został
ojcem duchownym w seminarium wileńskim. Habilitował się
w 1934 na Uniwersytecie Warszawskim. Najdłużej pracował
jako profesor teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Jako spowiednik św.
Faustyny Kowalskiej zainteresował się kultem Miłosierdzia
Bożego i stał się nie tylko jego głosicielem, ale również dał
podstawy teologiczne tego kultu. Przed wojną oraz po wojnie
działał na rzecz trzeźwości. Sam był abstynentem. Był założycielem zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 15 lutego 1975 w Białymstoku. Modlitwa: Boże,
któryś błogosławionego Michała, sługę Twego, tylu pięknymi
cnotami obdarzyć raczył, spraw miłościwie, abyśmy wstępując w ślady tego Wyznawcy, godne w nich robili postępy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Zakonnie…
Albertynki – założył je św. Brat
Albert w 1891 r. w celu niesienia
pomocy najbiedniejszym i najbardziej
opuszczonym,
poprzez
świadczenie im posługi miłosierdzia chrześcijańskiego. Współzałożycielka albertynek, m. Bernardyna – Maria Jabłońska, została
beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 6 czerwca 1997 r.
w Zakopanem. Zgromadzenie poświęcone jest Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Albertynki
żywią szczególny kult do tajemnicy Wcielenia, Męki i Śmierci Zbawiciela oraz do Najświętszego
Oblicza „Ecce Homo”. Głównym
źródłem siły do dawania się bliźnim bez reszty jest dla albertynek
Eucharystia.Obecnie, odpowiadając na potrzebę czasu, albertynki
z wielkim zaangażowaniem niosą
pomoc najbardziej potrzebującym.
W całej Polsce mają domy opieki
społecznej i zakłady opiekuńczolecznicze dla osób w podeszłym
wieku, obłożnie i nieuleczalnie
chorych, upośledzonych oraz chorych psychicznie, z tymi ostatnimi
schorzeniami również dla dzieci.
Ponadto prowadzą przytuliska dla
bezdomnych kobiet i mężczyzn
oraz kuchnie i stołówki dla ubogich i bezdomnych, a także dom
pomocy parafialnej – ochronkę
dla dzieci, w której znajduje się
punkt pomocy charytatywnej i pielęgniarskiej. Pełna nazwa: Zgromadzenie
Sióstr
Albertynek
(SAPU).
/za: ekai.pl/

Polscy kapłani potęgą footballu Europy
5 tysięcy wejściówek
przygotowano dla widzów V Mistrzostw Europy Księży w Piłce
Nożnej Halowej, które
odbędą się w Kielcach.
Polscy księża dwa lata
temu w Portugalii wywalczyli tytuł mistrzowski – złoty medal, w tym roku także są faworytami. „Wejściówki będą rozprowadzane m.in. przez szkoły i parafie”
– mówił podczas konferencji prasowej w kieleckiej Kurii
ks. Marek Łosak, selekcjoner polskiej drużyny. W mistrzostwach – które odbędą się w Kielcach od 21 do 25
lutego – zagrają zespoły z Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Słowacji, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Słowenii, Węgier i Polski. Wstęp na wszystkie mecze jest wolny. Za faworytów uważani są obrońcy tytułu
mistrzowskiego z 2009 r. – Polacy, ale także Portugalczycy i Chorwaci, gdzie grają zawodnicy z ligi, a więc
systematycznie odbywający treningi. „O Białorusi i Ukrainie, którzy po raz pierwszy uczestniczą w mistrzostwach, nie wiemy nic” – przyznał ks. Krzysztof Banasik,
duszpasterz sportowców diecezji kieleckiej. Na czas mistrzostw funkcję trenera polskich księży przejął trener
Marek Parzyszek, były piłkarz i trener Korony Kielce. Mistrzostwa Europy Księży w Piłce Nożnej Halowej są organizowane od 2005 r. Pierwsze odbyły się w Austrii.

W poszukiwaniu…
Tysiące kapłanów na całym świecie dziś przybliżało ludziom naukę Chrystusa, Miłość Boga.
Miłość istota wiary. To czemu na świecie tyle zła, czemu nas ludzi cały czas niszczy zawiść
i zazdrość. I chociaż mam nadzieję, że skoro masz w ręku teraz ten kawałek papieru i czytasz
właśnie ten tekst to twemu sercu też bliska jest miłość i pokój. Ale najwyższa pora przestać
chować je w sercu i zacząć wprowadzać w życie od dziś. Może ktoś obok ciebie patrząc na
twoje zachowanie, wartości jakie masz jako katolik jako człowiek, zmieni swoje życie na lepsze, powróci do Boga, uwierzy w Niego. A może po prostu dasz mu nadzieję do życia, wprowadzisz pokój i miłość w jego serce a on przekaże to dalej. Prawdziwa miłość, radość, pokój
Chrześcijan może zmieniać świat, wprowadzać radość na ludzkie twarze.
/KK/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jaka z nauk jest najkoniecz- Nauczyciel polecił uczniom napisac zdanie ze słowem
niejsza? Oduczyć się rzeczy ,,cukier". Mały Jasio napisał: ,,Piję herbatę z cytryną". złych.”
/Arystoteles/ A gdzie cukier! - Pyta się nauczyciel. - Rozpuścił się...

Coś dla ducha…
„Punkt widzenia”
Pewien uczony miał się stawić przed dostojnym naukowym gremium, ponieważ zarzucono
mu, że broniąc wysuwanych przez siebie tez, używa nielogicznych argumentów. W oczekiwaniu na swoją kolej uczony wziął do ręki książkę i na opak dosiadł osła. W taki sposób czytając, jeździł do chwili wywołania jego sprawy w tę i z powrotem przed wielkimi oknami sali
posiedzeń. Po odczytaniu oraz uzasadnieniu podnoszonych przeciwko niemu zarzutów
i udzieleniu mu głosu, uczony spytał przewodniczącego: - Kiedy jeździłem dzisiaj w tę i z powrotem przed tymi oknami, to w jakim kierunku siedziałem na ośle? – w niewłaściwym. –
Twoja odpowiedź bardzo dobrze obrazuje to, o co mi chodzi – powiedział uczony. – Bowiem
z mojego punktu widzenia, siedziałem we właściwym kierunku. To osioł wykręcił się w złą
stronę.
/Norbert Lehleitner/

