OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 19.03 Św. Józefa, Oblubieńca NMP (uroczystość)
800 + Józefa, Franciszkę, Stanisławę Kasperek z int. rodziny
1000 + Józefa Prokopa z int. córki z rodziną
1200 + Józefa Łukasiewicza, Jerzego Piotrowskiego, zm. z rodziny Wieczorków
1700 + Stanisława Kaczora, Wandę Kaczor z int. Kowalskiej.
Wtorek 20.03 Dzień Powszedni
800 + Marię, Józefę, Władysława Więcków z int. Zygmunta Więcka
1000 + Władysławę, Mieczysława Stępniów, Marcina Sołtysa z int. Sołtysów
1200 + Annę, Stefanię, Romana, Władysława Zygadłów, Władysławę, Franciszka
Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków
1700 + Józefa Dziubka, Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
Środa 21.03 Dzień Powszedni
700 + Józefę, Franciszka Kijów, Jana, Magdalenę Wieczorków, Piotra, Mariannę, Stanisława, Juliana, Dionizego, Bolesława Kijów z int. Heleny Korba
1600 + Edwarda, Józefę, Antoniego Kruków z int. Marii Kruk z rodziną
Czwartek 22.03 Dzień Powszedni
1600 + Władysława, Reginę Nosków, Józefa Woźniaka, Jadwigę Woźniak, Magdalenę
Kowalską z int. Andrzeja i Krystyny Nosków
Piątek 23.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego z int. rodziny
2) Edwarda Węgrzyna z int. rodziny
Sobota 24.03 Dzień Powszedni
700 Władysława Kuterę z int. syna z rodziną
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Aleksandry Ślusarczyk z int. rodziców i siostry
Niedziela 25.03 V Niedziela Zwykła
800 + Marię Kruk zm. z rodziny Kruków, Lachów, Iwanowskich z int. rodziny
1000 + Magdalenę Woźniak z int. męża i córki
1200 + Mariannę Gola, Jana, Henryka Golów, Jana Wawrzeńczyka z int. rodziny
1530 + Tadeusza Kruka, Helenę, Władysława, Eugeniusza Kruków, Danutę Stokowiec
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 19.03 - Dzień Wędkarza
× 20.03 - Międzynarodowy Dzień Astrologii
× 21.03 - Dzień Wierzby
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: 2 Krn 36,14-16.19-23 / Ef 2,4-10 Ewangelia: J 3,14-21
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Ni ego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do
światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się
do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.”

Słowa błogosławionych…

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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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

W E W N Ę T R Z N E G O

„Co to jest łaska? ‘Jest to dar Boży’. Dar, który się tłumaczy Jego Miłością. Dar jest tam,
gdzie jest miłość. A Miłość objawia się przez Krzyż. Tak powiedział Jezus do Nikodema. Miłością, która objawia się przez Krzyż, jest właśnie Łaska. W niej odsłania się najgłębsze oblicze Boga. On nie jest tylko Sędzią. Jest Bogiem nieskończonego majestatu i najwyższej
sprawiedliwości. Jest Ojcem, który chce, aby świat był zbawiony, aby zrozumiał znaczenie
Krzyża.”
/bł. Jan Paweł II/
„Bóg widzi tylko miłość. Można być wyczerpanym pracą, pracować do upadłego, ale dopóki
nasza praca nie jest zespolona z miłością jest bezużyteczna. Bóg nie potrzebuje takiej pracy.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Józef (19 marca)

▪ Dziś w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy wszystkich parafian, aby skorzystali z możliwości spowiedzi świętej. Niech to będzie czas odnowy i uświęcenia
▪ W najbliższą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach o godz.
17.00 miejscowi parafianie przedstawią sztukę teatralną ukazującą sąd nad Panem Jezusem. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu religijno-kulturalnym.

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego
pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na
życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony
z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa.
Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła
Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana
Jezusa. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus.
Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu.
Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do
Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela
nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą
śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich
chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci. Ikonografia zwykła przedstawiać św. Józefa jako starca.
W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Modlitwa: Święty
Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to,
co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie potrzeby duszy
i ciała. Udziel mi łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Amen.

W poszukiwaniu…

Porzekadła…

„Katechetka opowiada o cudzie w Kanie Galilejskiej. Gdy
skończyła, pyta dzieci: - Co myśleli goście biorący udział
w tym weselu, widząc cud? Wstaje dziewczynka i mówi:
- Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to
koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa.” A ciekawe
o czym my byśmy pomyśleli? Co tydzień słyszymy różne
kazania księży, codziennie mamy możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej, w każdej chwili możemy sięgnąć po
Pismo Święte, wokół nas możemy podziwiać cudownie
urządzony i perfekcyjnie działający świat stworzony
przez Boga. Ale czy wcielamy od A do Z nauki Chrystusa
w swoje życie? Pamiętajmy o tych, których Bóg Stworzył
by nam pomagać w życiu, i o tym że On, tak jak obiecał,
jest z nami. To od nas zależy czy dostrzeżemy Jego miłość, obecność i „zaprosimy” go do naszego serca, czy
będziemy się zachwycać dobrym „winem” do samego
końca.
/KK/

« Na św. Edwarda zimy pogarda.
« Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki,
a jak pogoda, to sadź gdzie woda.
« Gdy na święty Józef bociek
przybędzie, to już śniegu nie będzie.
« Na świętego Józefa pięknie,
zima prędko pęknie.
« Przyjdzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą.
« W Józefa z zimy się śmiej i na
grządce kapustę siej.
« Jeżeli w pierwszy dzień po
przesileniu marcowym burza się
zdarzy, zima już nie przydarzy.

Życie jest piękne!
Każdego roku na świecie dokonuje się kilkadziesiąt milionów aborcji. Z przeróżnych powodów zabija się rocznie tak wiele niewinnych istot, przy "milczącej zgodzie" znacznej części
świata. Dziecko, które rozpoczyna swoje życie pod sercem matki powinno czuć się tam najpewniej i najbezpieczniej. Ktoś jedną decyzją pozbawia te dzieci radości przeżywania wspaniałego dzieciństwa, pierwszej miłości, wspólnych spacerów i rozmów... Nie może ich pozbawić tylko jednego. Świętości ich życia i Miłości Pana Boga. Już po raz czwarty w dniach
18.03-26.03 organizowana jest akcja „Uratuj Świętego”. Jej celem jest 9-dniowa modlitwa za
dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone aborcją. Każdy, kto modli się za te dzieci
jest "bohaterem życia"! Wystarczy codziennie, w czasie trwania nowenny znajdź czas na
modlitwę w intencji dzieci zagrożonych aborcją (ok. 15 minut). Modlitwę rozpocznij od Znaku
Krzyża i krótkiej modlitwy do Ducha Świętego o dar skupienia. Uczyń rozważanie zgodne
z tematem dnia (tematy znajdziesz na stronie obok). Pomódl się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci zagrożonych aborcją.
/za: www.uratujswietego.pl/

Zakonnie…
Jadwiżanki – ich zadaniem jest chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży
oraz opieka nad dziećmi zahamowanymi w rozwoju i zaniedbanymi przez środowisko. Swoją
działalnością pedagogiczno-wychowawczą i wychowawczo-opiekuńczą jadwiżanki obejmują
przede wszystkim dzieci biedne, zaniedbane i opuszczone. Siostry pracują w ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczo-wychowawczych, przedszkolach, w szkołach i przy parafiach oraz wszędzie tam, gdzie mają kontakt z dziećmi. W prowadzonych przez siostry zakładach leczniczo-opiekuńczych stwarza się wychowankom możliwość codziennego przyjmowania Komunii św. i odwiedzania kaplicy. Zgromadzenie założył w 1859 r. we Wrocławiu ks.
Robert Spiske. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy
Dziewicy Maryi (CSSH).
/za: ekai.pl/

Tematy rozważań: „Uratuj Świętego”
Dzień 1 - 18 marca - Życie jest piękne... bo jest darem Boga; Dzień 2 - 19 marca - Życie jest piękne...
bo jest możnością kochania; Dzień 3 - 20 marca Życie jest piękne... bo jesteśmy kochani; Dzień 4 - 21
marca - Życie jest piękne... bo jest poznawaniem
świata; Dzień 5 - 22 marca - Życie jest piękne... bo
jest szkołą służby; Dzień 6 - 23 marca - Życie jest
piękne... bo jest radością; Dzień 7 - 24 marca - Życie
jest piękne... bo jest czekaniem; Dzień 8 - 25 marca Życie jest piękne... bo jest wspólnotą; Dzień 9 - 26
marca - Życie jest piękne... bo jest drogą do Nieba

Uśmiech…
Eleganckie przyjęcie, gospodarz próbuje przedstawić sobie dwóch gości,
tymczasem: - Łajdak! Złodziej! - warczy pierwszy - Oszust! Bandyta! - syczy drugi - O! Widzę, ze panowie już
się znają!- stwierdza gospodarz

Zamyśl się…
„Bieda temu, kto zadowolony jest
z siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.”
/Nikołaj W. Gogol/

Coś dla ducha…
„Wypełniony po brzegi”
Pomiędzy miejscowym a przybyszem z dalekiego kraju rozgorzała gwałtowna wymiana słów
dotycząca poprawnego zachowania. Nadszedł czas zamknięcia kawiarni. Obcy powiedział
zatem: - Chodź do mnie. Tam możemy dalej kontynuować naszą dyskusję. Miejscowemu nie
było wprawdzie łatwo pozbyć się wewnętrznych rozterek co do przyjęcia tego zaproszenia,
jednak poszedł. Obcy podał herbatę. Chociaż nalał ją już swojemu gościowi do pełna, to jednak nie przestawał dalej lać. Miejscowy zdziwił się i zawołał: - Przestańże lać! Już się przelewa. Więcej wlać się nie da! – Jesteś jak ta szklanka herbaty – powiedział przybysz – aż po
brzegi napełniony przekonaniem o swojej słuszności i uprzedzeniami. Jak mam ci opowiedzieć o innych kulturach i hierarchiach wartości, dopóki nie opróżnisz swojej szklanki?
/Norbert Lechleitner/

