OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 25.04 Poniedziałek Wielkanocny
800 + Jarosława Brzozę z int. siostry
1000 + Mieczysława Łużyńskiego, + Stanisława Frankowicza zm. z rodziny Frankowiczów,
zm. z rodziny Łużyńskich z int. Łużyńskiej Janiny
1200 + Władysława Kruka, Helenę, Eugeniusza, Tadeusza Kruków, Danutę Stokowiec
1600 + Jerzego Domagałę, Stanisława Kruka, Wiktora Rabieja z int. Elżbiety i Barbary
Wtorek 26.04 Wtorek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
700 Andrzeja Ludwinka z int. żony córki i wnuczki
1800 + Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o bł. w życiu w 15-tą r. slubu Grzegorza i Renaty Władyszewskich i ich dzieci z int. rodziców
Środa 27.04 Środa w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
700 Genowefę, Bolesława, Czesława i Stanisława Lużyńskich i Władysława Krążka
1800 + Tadeusza Januszka, Mariannę Kubicką, Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków
Czwartek 28.04 Czwartek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
700 + Anielę Kubicką z int. wnuczki Katarzyny z rodziną
1800 Władysława, Zdzisława, Jana Znojów z int. rodziny
Piątek 29.04 Piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
1730 + Józefa Brzozę, Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego
1800 Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 5-tą r. ślubu Rafała i Katarzyny
Sobota 30.04 Sobota w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
1730 Edwarda Machulskiego z int. chrześniaków Bogdana i Roberta
18 Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w rocznicę ślubu Zygmunta i Anny
Niedziela 01.05 II Niedziela Wielkanocna (Święto Bożego Miłosierdzia)
Miłosierdzia)
800 + Józefa, Franciszka, Mariannę, Józefę Wojciechowskich z int. Rabiejów
1000 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. rodziny
1200 Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych z int. rodziny
1600 1) Józefę Pragnącą z int. parafianek
2) + Annę, Henryka Baryckich z int. rodziny

Ekstra…
× 25.04 - Dzień Sekretarki
× 26.04 - Święto polskiej Służby Więziennej
× 27.04 - Światowy Dzień Grafika
× 28.04 - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
× 29.04 - zapraszamy wszystkich na mszę św. w naszym kościele o godz. 22.00 w intencji osób wyjeżdżających na beatyfikację Jana Pawła II i ich rodzin. Informujemy także,
że w zakrystii są do odebrania karty z praktycznymi informacjami dla pielgrzymów. Zapraszamy po odbiór już teraz.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59, ks. Wikariusz 41 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
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Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
24 kwietnia 2010 r.
Nr 22 (126)
Słowo Boże na dziś…
Czytania:

(Dz 10,34a.37-43)
(Kol 3,1-4)
Ewangelia: (J 20,1-9)
„Pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał,
i rzekła do nich: Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go
położono. Wyszedł więc Piotr
i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył
leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma
powstać z martwych.”

Alleluja! Biją dzwony!

Komentarz…
Historyk może udowodnić, że Jezus był postacią historyczną. Żył w czasach, kiedy Herod II
był tetrarchą Galilei, Poncjusz Piłat konsulem, Tyberiusz cezarem. Jednak to, co stało się
po śmierci Jezusa, historyka może tylko wprowadzić w zdumienie. Apostołowie utracili wiarę. Byli przekonani, że Nauczyciel ich zawiódł. Rozbiegli się po świecie. Jednak ci sami
uczniowie nagle zaczęli głosić o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego. Za tę prawdę umierali śmiercią męczeńską. U źródeł naszej wiary kryje się wstrząsający dreszcz, świadectwo
ludzi, którzy spotkali się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Po spotkaniu z powstałym Bogiem Człowiekiem narodził się Kościół, trwający blisko dwa tysiące lat. Pierwsza katecheza
zamknęła się w jednym zdaniu: „Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powrócił.”. Świadkami zmartwychwstania są księża, spowiadający w okresie wielkanocnym.
Widzą, jak Jezus, odrzucony, sponiewierany, zmartwychwstaje w duszach ludzkich.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Ludwik Maria Grignon de Montfort (28 kwietnia)

▪ 17 kwietnia w kościele w Brzezinach odbył się IV Konkurs Palm Wielkanocnych zorganizowany przez Redakcję Pisma SANCTUS. W skład jury weszli Marianna Węgrzyn – prezes
SPBiP, Renata Posłowska – sołtys wsi Kowala, Damian Zegadło – redaktor honorowy
SANCTUSA. W konkursie wyróżnione zostały następujące osoby:
- w kategorii dziecięcej: I miejsce - Marta Brzoza; II miejsce - Jakub Łabęcki; III miejsce Wiktoria Augustyn, Dominika Piotrowska, Patrycja Piotrowska
- w kategorii dorosłych: I miejsce – Jadwiga Brzoza.
Zwycięzcy oraz wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
nasze pismo oraz ks. Rafała Nowińskiego.
▪ W dniach 18 i 19 kwietnia w naszym kościele trwały prace przy ubieraniu grobu Pana Jezusa i ciemnicy oraz porządki przedświąteczne. Prace plastyczne do dekoracji wykonała plastyk Agata Kurdek. Kwiaty cięte ofiarowała i ułożyła florystyka Ewa Wojcieszyńska. Wystrój
grobu i ciemnicy zaprojektował Damian Zegadło. Przy pracach licznie pomagały młode osoby
z parafii: Agata Kasperek, Karolina Kochan, Mateusz Łabęcki, Justyna Machulska, Monika
Malicka, Kinga Piotrowska, Aleksandra Sołtys, Katarzyna Sołtys, Mariola Węgrzyn, Janek
Włodarczyk, Małgorzata Włodarczyk i Monika Zychowicz. Swoją pomoc ofiarowali także
Bogdan Kaczor, stolarz Marek Praszkiewicz, plastyczka Ewa Tarach, Dariusz Krajewski, rodzina Dziewięckich i ks. Rafał Nowiński. Niech im wszystkim wynagrodzi Chrystus Zmartwychwstały!
▪ Symbolika wystroju kościoła z okazji Triduum Paschalnego
Ołtarz wystawienia (ciemnica) przypomina o uwięzieniu Pana Jezusa po zdradzie Judasza.
Także i tegoroczny wystrój bezpośrednio do tego nawiązuje. Tabernakulum z Najświętszym
Sakramentem umieszczone jest za kratą. Kwiaty o czerwonym odcieniu i czerwony poblask
światła przy tabernakulum przypomina niewinnie przelaną krew Zbawiciela. U góry znajduje
się wizerunek Matki Bożej Bolesnej z cierniem w ręku, która dowiedziała się o uwięzieniu Jezusa. Hasło: „Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi
nas oddawaj” pochodzi ze znanej modlitwy maryjnej. Słowa te oddają całą misję Maryi w życiu ludzi wierzących. Ta, która sama cierpiała, najlepiej zaniesie nasze problemy do Jezusa,
Syna swego.
Grób Pana Jezusa przygotowany został w stonowanych kolorach. Tegoroczne hasło, będące
słowami sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, to: „Każda prawdziwa miłość musi mieć
swój Wielki Piątek”. Nawiązuje do niego tło grobu – różnego rodzaju krzyże (większe, mniejsze, proste, krzywe, eleganckie, brzozowe itp.) oraz gałęzie z cierniem. Nie możemy zapominać, że cierpienie i poświęcenie jest wpisane w losy człowieka. Choć każde z nich jest inne
to możemy je zamknąć pod jednym znakiem - Krzyża. Kiedy człowiek kocha musi oddać to
co swoje, tak jak Bóg na krzyżu poświęcił swojego Syna z miłości do nas. Cierpienie uświęca, choć tak trudno je przyjąć. Warto jednak pamiętać, że tak jak po Wielkim Piątku przyszedł
w końcu Wielkanocny Poranek tak i po trudach cierpienia nastąpi radość i chwała zmartwychwstania. Białe hortensje i kalie symbolizują chwałę, a żółte tulipany – rodzenie się nowego życia, zmartwychwstanie.
/KP/
▪ 29 kwietnia w SP w Kowali o godz. 11.00, a w ZS w Brzezinach o godz. 12.00 odbędzie się
posadzenie jodeł papieskich - żywego pomniku beatyfikacji Jana Pawła II. Zapraszamy.
▪ Od najbliższej niedzieli w naszym kościele będzie można oglądać wystawę fotografii pt.
„…przyszliście do mnie – spotkanie ze świętym” przygotowaną przez Redakcję Pisma
SANCTUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Serdecznie zachęcamy do
obejrzenia.
▪ Od 1 do 3 maja obchodzimy w Polsce święta państwowe. 1 maja przeżywać będziemy także beatyfikację papieża Jana Pawła II, a 3 maja święto Maryi Królowej Polski. Z tej okazji zachęcamy wszystkich parafian do wywieszenia przed swoim domem flag: biało-czerwonej
(polskiej), biało-niebieskiej (maryjnej) i żółto-białej (bądź biało-żółtej – papieskiej). W oknach
można umieścić wizerunek nowego błogosławionego.

Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu.
Urodził się 31 stycznia 1673 r. w Montfort jako drugi
z osiemnaściorga dzieci. Po ukończeniu miejscowej
szkoły Ludwik pobierał naukę najpierw w kolegium
jezuitów w Rennes. Potem udał się do Paryża, gdzie
u sulpicjanów studiował teologię Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala
w Poitiers. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla
pielęgnowania chorych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do
wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże
słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór
miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje.
Udał się przeto nasz Święty do Rzymu i u papieża
Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. Zwalczał szczególnie szerzący
się jansenizm, w którym widział głównego wroga
pobożności chrześcijańskiej. W czasie swoich wędrówek wygłosił św. Ludwik około 200 rekolekcji
i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni: uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716
roku, mając zaledwie 43 lata. Modlitwa: Boże Wszechmocny, racz łaskawie sprawić za przyczyną sługi Twego, Ludwika świętego, abyśmy nigdy nie ostygli w gorliwości, do jakiej nas
obowiązuje wiara święta i aby każda myśl, każde słowo, każdy czyn, całe życie nasze miało
na oku cześć i chwałę Twoją. Amen.

Zamyśl się…

Alleluja!

„Bardzo mało modli się ten, co przy- Z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
wykł modlić się tylko wtedy, gdy klę- Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS pragnie złoczy.”
/Św. Jan Kasjan/ żyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech wiecznie żywy Chrystus będzie dla nas nadzieją i drogą do
Uśmiech…
Jakie jest ulubione słowo każdej życia w wieczności, niech ten czas napełni nasze rodziny pokojem i miłością.
babci na 12 liter? - Jedzjedzjedz!

Coś dla ducha…
„Niebieskie pióro”
Pewien Beduin-nomada, który żył na Pustyni Synajskiej, po kilku latach spędzonych w wąskiej dolinie górskiej postanowił przenieść się na niziny. Rozebrał namiot, zapakował starannie całe swoje mienie i załadował je na wiernego wielbłąda. Maszty, paliki, płótna, posłanie,
stoliki, sprzęty, ubrania… wszystko zostało ułożone i dokładnie przywiązane do garbów biednego, cierpliwego zwierzaka. Zanim ruszył w drogę, mężczyzna dokładnie przyjrzał się miejscu, gdzie przedtem stał namiot, aby upewnić się, że niczego nie przeoczył. Wśród kamieni
i piasku zauważył piękne, niebieskie pióro, które podarowano mu przed laty. <<Muszę je zabrać>>. – stwierdził. Ułożył je na szczycie bagaży, umieszczonych na wielbłądzie. Gdy tylko
pióro znalazło się na stosie tobołków, wielbłąd osunął się na ziemię martwy. Beduin wykrzyknął ze złością: <<Co za nędzny wielbłąd! Jedno piórko go zabiło…>>.
Często i my zachowujemy się, jak ten Beduin. Gdy ktoś się obraża, przejawia niezadowolenie, dziwimy się: <<Z byle powodu…>>. Nie pamiętamy o uciążliwych ciężarach i przykrościach, jakie znosił od miesięcy, a może nawet lat…
/Bruno Ferrero/

