OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 06.06 Dzień Zwykły
1730 + Józefę, Tadeusza Barańskich z int. córki
1800 + Mariannę Słowik zm. z rodziny Słowików, z rodziny Młynarczyków
Wtorek 07.06 Dzień Zwykły
1700 + Genowefę, Władysława Lisów z int. rodziny
1800 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Roberta
Salamona z int. rodziców
Środa 08.06 Św. Jadwigi, królowej i patronki Polski (wsp. obowiązkowe)
700 + Jana, Annę Więckowskich, Salomeę Nosek z int. Więckowskiego
1800 Władysława Bedlę + Józefa, Mariannę, Józefa Domagałów, Katarzynę Bedla zm.
z rodziny Bedlów z int. Bedlowej
Czwartek 09.06 Dzień Zwykły
1700 + Jana Machulskiego, Krzysztofa Machulskiego zm. z rodz. Machulskich, z rodz. Materków z int. Jacka z rodziną
1730 + Pawła Rejmenta z int. matki
1800 + Edwarda Kołbusa z int. zony z dziećmi
Piątek 10.06 Dzień Zwykły
700 + Jana Sołtysa, Mariannę Sołtys, Jana, Zdzisława, Wandę, Jana, Genowefę Brzozów
1800 Barbarę Grzelka, matkę Barbarę Grzelka z int. Adama z dziećmi
Sobota 11.06 Dzień Zwykły
700 + Stanisława Lużyńskiego, Bolesława, Genowefę, Czesława Lużyńskich z int. rodziny
1400 Pierwsza Komunia Święta
1700 ślub Karolina Rajca i Krzysztof Augustyn
1800 ślub Tkacz Monika i Łakomiec Rafał
Niedziela 12.06 Uroczystość Zesłania
Zesłania Ducha Świętego
800 1) Jadwigę Woźniak z int. dzieci
2) + Wincentego Prędotkę zm. z rodz. Prędotów zm. z rodz. Pękalskich
1000 Do SPJ i MB w 25-tą r. święceń kapłańskich ks. Wiesława Kaczora z int. rodziny
1200 1) + Bolesława, Krystynę Parkitów, Kazimierza Barana z int. rodziny
2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w 50-tą r. ślubu Zofii i Jana Kucharczyków z int. dzieci
1600 + Stanisława i Stanisławę Krawców z int. córki z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 09.06 - Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 1,1-11 / Ef 1,17-23
Ewangelia: Mt 28,16-20
„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.”

Tobie chór Aniołów
śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi
Alleluja!
Chwała i cześć
Komentarz…
Jezus, kiedy po raz pierwszy powiedział uczniom o tajemnicy Trójcy Świętej, niczego
nie tłumaczył. Słowa o wewnętrznym życiu Boga były dla nich na pewno nie zrozumiałe; mimo to poszli w świat głosić prawdę o Bogu. Objawionych słów nie zrozumieli, ale może po raz pierwszy przeżegnali się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Potem zaczęto badać tajemnicę Boga, tłumaczyć z hebrajskiego na grekę, z greki na
łacinę tam i z powrotem, dotykać piórkiem teologa, wpatrywać się przez szczeliny do
dna. Niektórzy widzieli tylko łamigłówkę nieczytelnych słów. Tymczasem tajemnica
okazała się potężnym cudem. Uczniowie, którzy nawet własnym językiem słabo się
posługiwali, prostaczkowie w ówczesnym kulturalnym świecie, ochrzcili wszystkie narody. Dzisiaj i białe, i czarne, i żółte ręce żegnają się znakiem Trójcy Świętej. Po wielu wiekach i nas na chrzcie dotknięto znakiem Trójcy Świętej. W Jej imię przebaczają
nam grzechy, błogosławią miłość, żegnają na wieczność. Znak, który czyni tyle dobra
w duszy.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Barnaba Apostoł (11 czerwca)

▪ W najbliższą sobotę o godz. 14 dzieci z klas drugich w naszej parafii po raz pierwszy
przyjmą Pana Jezusa pod postacią chleba. Nie zapomnijmy o modlitwie w ich intencji.
▪ Zapraszamy do wzięcia udziału w Dekanalnym Czuwaniu Młodzieży w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Które odbędzie się 11 czerwca o godz. 19.00 w kościele w Bilczy.
▪ 22 maja 2011 r. w Nowinach odbył się Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnych. Z terenu
naszej parafii wzięły nim udział z przygotowanym repertuarem następujące zespoły: „Brzezinianki” („Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie” i „O której berła”), „Kowalanki” („Dobra Matko
i Królowo” i „Do Ciebie Matko, Szafarko łask”) oraz „Nidzianecki” („Gwiazdo śliczna, wspaniała” i „Chwalcie łąki umajone”)

Urodzony na Cyprze Żyd, z rodu Lewiego, kuzyn św. Marka Ewangelisty. Po nawróceniu św. Pawła, ten zaopiekował się nim i przedstawił go innym apostołom. Barnaba był
jednym z opiekunów i nauczycieli Kościoła rozwijającego
się w Antiochii, a potem misjonarzem na Cyprze i w Azji
Mniejszej, podróżował wraz ze św. Markiem i św. Pawłem
m.in. niosąc pomoc dotkniętej głodem Judei. Brał udział w
pierwszym soborze w Jerozolimie. Przypisywano mu autorstwo Listu do Hebrajczyków, a także apokryficznych
Dziejów Barnaby, Listu Barnaby, Ewangelii Barnaby, wyrażającej wizję postaci i życia Jezusa bliską islamowi.
Żadna z tych hipotez nie znalazła potwierdzenia. Według
tradycji został ukamienowany ok. 61 w Salaminie na Cyprze. W ikonografii św. Barnaba przedstawiany jest jako
starszy mężczyzna z długą brodą w tunice i płaszczu albo
w szatach biskupich, czasami jako kardynał. Jego atrybutami są: ewangeliarz, zwój pergaminu, gałązka oliwna, halabarda, model kościoła. Jest orędownikiem podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych Modlitwa: Boże,
który nas wspierasz zasługami i pośrednictwem św. Barnaby, apostoła, spraw miłościwie, abyśmy za jego wstawieniem darów miłosierdzia Twego z Twej łaski dostąpili.

Z życia wsi…
Impreza plenerowa
„Baw się razem z nami” - takie hasło przyświecało III Festynowi Rodzinnemu, który
odbył się 22 maja w Brzezinach.
Organizatorzy
tj.
SPBiP, ZS w Brzezinach
i OSP Brzeziny przygotowali
wiele atrakcji. Wśród nich były m.in.: liczne konkursy
z nagrodami, warsztaty cyrku
Anie, występy artystyczne,
zabawa „Uśmiech losu” i wiele innych. Na festynie została
także zakończona wystawa
„… przyszliście do mnie –
spotkanie ze świętym”, która
przez 3 tygodnie znajdowała
się w naszym kościele. Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna w brzezińskiej remizie. Festyn pomimo wysokiej
temperatury cieszył się dużym
zainteresowaniem
mieszkańców.
Szczególne
wyrazy wdzięczności należą
się wszystkim sponsorom.

„Kwiatki Jana Pawła II”
31. Dorosły syn Raya Flynna, ambasadora USA przy Stolicy
Apostolskiej, miał kiedyś poważne problemy ze zdrowiem.
Rodzice zdecydowali, że odeślą go do szpitala w Stanach.
Tuż przed jego wyjazdem na leczenie, po jakiejś uroczystości
w Bazylice św. Piotra, do ambasadora USA podszedł Papież
i zapytał o zdrowie Raya juniora. – Lekarze... szpitale... –
mówił Ojciec Święty. – To kosztuje. Bardzo drogo? – Tak,
Wasza Świątobliwość – odparł Flynn. – Ale damy sobie radę.
- I wtedy usłyszał słowa: – A może papież mógłby pomóc?
Papież ma jakąś niewielką kwotę. Nie są to pieniądze Kościoła, ale jego własne, co prawda niewielkie. Może więc mógłby
pomóc? - „Oniemiałem – wspomina ambasador. – Wiedział,
że nie jesteśmy bogaci, bo choć miałem niezłą pensję, musiałem płacić za dom w Bostonie, naukę sześciorga dzieci,
a teraz jeszcze za leczenie Raya. Zastanawiałem się, czy
wiedział już, że moja żona podjęła dorywczą pracę w Rzymie.
– Nie, nie – protestowałem. – Poradzimy sobie. Ale dziękuję,
bardzo dziękuję, Ojcze Święty. Pochyliłem się i pocałowałem
go w pierścień. Jednakże Papież nie miał zamiaru tak tego
zostawić. – Jeśli będzie Pan czegoś potrzebował – powiedział – proszę wspomnieć o tym kardynałowi Lawowi...
I niech Pan powie synowi, że się za niego modlę”.
32. Ojciec Jan Góra, dominikanin, opowiadał kiedyś Papieżowi o tym, jak wybitny polski pisarz żydowskiego pochodzenia Roman Brandstaetter przeżywał obecność Biskupa Rzymu w synagodze. Słysząc to, Jan Paweł II uśmiechnął się
i powiedział: „A Piotr nie chodził do synagogi? Chodził, chodził”.

Zakonnie…
Benedyktynki - są zakonem, którego początki sięgają VI w., kiedy św. Benedykt zredagował
swoją regułę, w Polsce są od XI w. Najstarszy znany i do dziś istniejący dom w Polsce otworzyły w Staniątkach w 1216 r. Powołaniem mniszek jest szukanie Boga poprzez modlitwę,
zwłaszcza kult liturgiczny i życie wspólne. Klasztor benedyktyński stanowi według wyrażenia
św. Benedykta szkołę służby Pańskiej. Siostry prowadzą życie w zasadzie klauzurowe,
z rzadka tylko i wyjątkowo podejmują jakieś prace na zewnątrz. W swoich kościołach, które
są jednocześnie zakonne i parafialne (Krzeszów, Przemyśl, Staniątki, Żarnowiec), uczestniczą w życiu parafii, głównie przez opiekę nad zakrystią i grę na organach. Tam, gdzie kościoły są sanktuariami pielgrzymkowymi (Krzeszów, Sierpc), mają swój udział w opiece nad pielgrzymami. Polską błogosławioną benedyktynką jest s. Kolumba Gabriel. Pełna nazwa:
Mniszki Zakonu Świętego Benedykta (OSB).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Każdy umie współczuć przyjacielowi w nieszczęściu, ale trzeba bardzo szlachetnej natury, żeby cieszyć się z sukcesu przyjaciela.”
/Anonim/

Na lekcji religii odbywała się klasówka. Jedno z pytań
brzmiało: - Co to jest Pismo Święte i z czego się składa? Jeden z uczniów odpowiedział: - Pismo Święte to
pamiętnik Pana Boga, a składa się z liter, kartek
i okładki

Coś dla ducha…
„Podarek”
Tobiasz był dzieckiem milczącym, ale pogodnym. Chodził do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w domku na skraju miejscowości położonej na
wzgórzu pokrytym oliwkami, kilka kilometrów od morza. W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie dzieci z jego klasy prześcigały się w wymyślnych prezentach, jakie każde z nich przynosiło nauczycielce o imieniu Mariza, zawsze bardzo uprzejmej
i sympatycznej. Na katedrze leżał stos kolorowych paczuszek. Nauczycielka spojrzała na najmniejszą z nich, z bilecikiem wykaligrafowanym ładnym pismem Tobiasza: <<Dla mojej Nauczycielki>>. Pani Mariza dziękowała wszystkim dzieciom, każdemu z osobna. Gdy nadeszła
kolej Tobiasza, otworzyła paczuszkę i zobaczyła maleńką, piękną muszelkę. Tak pięknej
jeszcze nie widziała. Mieniącą się tęczowo masę perłową pokrywał fantazyjny wzór. <<Skąd
wziąłeś tę muszelkę, Tobiaszu?>> - spytała. <<Znalazłem ją na dole, na Wielkiej Skale Podwodnej>> - odpowiedział chłopiec. Wielka Skała znajdowała się daleko i trzeba było do niej
iść wąską groblą. Wędrówka była długa i uciążliwa, ale jedynie tam można było znaleźć piękne muszle, takie jak ta Tobiasza. <<Dziękuję, Tobiaszu. Zawsze będę miała przy sobie ten
wspaniały podarunek. Będzie mi przypominać twoją dobroć. Ale czy po prezent dla mnie musiałeś iść tak daleko?>>. Tobiasz uśmiechnął się i powiedział: <<Ta długa i trudna droga jest
częścią daru>>.
Nie darowuje się przedmiotu. Darowuje się część swej miłości. Jedynym prawdziwym darem
jest cząstka siebie samego.
/Bruno Ferrero/

