OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 02.04 Wielki poniedziałek
1100 Msza Św. do bł. Jana Pawła II
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Pauliny Szczepaniak z int. rodziców
1600 + Henryka Kubickiego z int. żony z dziećmi
Wtorek 03.04 Wielki Wtorek
700 + Ryszarda Stokowca z nt. żony z dziećmi
Środa 04.04 Wielka Środa
700 Msza Święta
Czwartek 05.04 Wielki Czwartek
1700 1) + Tomasza Kubickiego z int. rodziców
2) Do SPJ o bł. w dorosłym życiu dla Sebastiana Frankowicza w 18-tą r. ur. z int. rodziców i dziadków
Piątek 06.04 Wielki piątek Męki Pańskiej
1600 Nabożeństwo wielkopiątkowe
Sobota 07.04 Wielka Sobota
1800 1) Henryka Pędzika
2) Do Serca Pana Cierpiącego i Zmartwychwstałego o wstawiennictwo i bł w życiu
w dniu ur. Magdaleny Machulskiej i pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości, bł. dla maturzystów z int. Barbary Machulskiej
Niedziela 08.04 II Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstania Pańskiego
600 + Msza Św. za parafian żywych i zmarłych
1000 + Mieczysława Lurzyńskiego, Stanisława Frankowicza, Mariannę, Stanisława Frankowicz, Józefa, Mariannę Lurzyńskich, zm. z rodziny Cebulskich z int. Lurzyńskiej
1200 + Edwarda Zawadzkiego z int. córki
1530 + Władysławę, Antoniego Kruków, Anielę, Franciszka Stachowiczów z int. Stachowiczów
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 01.04 - Międzynarodowy Dzień Ptaków
× 02.04 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
× 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia
× 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia
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To nasz Król!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11
Ewangelia: Mk 11,1-19 (pocesja)
„Gdy się przybliżyli do Jerozolimy
i przyszli do Betfage na Górze
Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich
uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi,
która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię
z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co
mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się to,
żeby się spełniło słowo proroka:
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto
Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na
nie swe płaszcze, a On usiadł na
nich. A ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, inni obcinali
gałązki z drzew i ścielili na drodze.
A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok
Jezus z Nazaretu w Galilei”.”

Słowa błogosławionych…
„Jezus wjeżdża do Jerozolimy na pożyczonym Mu osiołku. (…) Wołanie: ‘Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie’ zdawało się chcieć wyrazić bliskie już spotkanie serc ludzkich z wiecznym Wybraniem. Wśród taj radości poprzedzającej uroczystości
paschalne Jezus jest skupiony i milczący. Jest w pełni świadomy tego, że to spotkanie serc
ludzkich z wiecznym Wybraniem nie dokona się przez ‘Hosanna!’, ale przez Krzyż.”
/bł. Jan Paweł II/
„Poprzez swoją mękę Jezus nauczył nas, jak przebaczać w imię miłości, jak zapomnieć
w imię pokory.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Katarzyna Thomas (5 kwietnia)

▪ Dziś obchodzimy Niedzielę Palmową, która przypomina nam uroczysty wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy. Z tej okazji tradycyjnie odbywa się poświęcenie palm wielkanocnych.
▪ Rozpoczyna się właśnie Wielki Tydzień, który jest pamiątką ostatnich chwil ziemskiego życia naszego Zbawiciela. Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii poszczególnych dni: Wielki
Czwartek – msza święta z przeniesieniem Pana Jezusa do ciemnicy (godz. 17.00); Wielki
Piątek – koronka do Bożego Miłosierdzia (godz. 15.40), droga krzyżowa i liturgia wielkopiątkowa z przeniesieniem Pana Jezusa do grobu (godz. 16.00); czuwanie prowadzone przez
scholę (godz. 20.00); Wielka Sobota – msza święta z poświęceniem wody i ognia (godz.
18.00)
▪ Jutro przypada 7 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Zapraszamy do naszego kościoła
na mszę św. o godz. 11.00 w intencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Brzezinach przez wstawiennictwo ich błogosławionego patrona.
▪ Za tydzień będziemy przeżywać najważniejsze święto w roku liturgicznym – Zmartwychwstanie Pańskie. Zachęcamy do licznego uczestnictwa we mszy rezurekcyjnej o 6 rano i aktywne włączenie się w procesję poprzez pomoc w niesieniu feretronów i sztandarów.
▪ Po ustaleniach z konserwatorem zabytków została podjęta decyzja o rozbudowaniu naszego kościoła ze względu na powiększającą się liczbę wiernych. Prace budowlane planowane
są na wiosnę 2013 roku.
▪ 3 kwietnia o godz. 19.30 odbędzie się droga krzyżowa ulicami Kielc. Nabożeństwo rozpocznie się przed kościołem św. Wojciecha. Zapraszamy!
Błogosławiony
Porzekadła…
Janie Pawle II,
« Pierwszy kwietnia - bajów pletnia
Następco
« Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie
Piotra i Sługo
ruszy.
sług Bożych,
« Na Świętego Izydora dla bociana pora.
Gorliwy
« Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą
Miłośniku
pełne stodoły, beczki i sieci.
Eucharystii,
« Pogoda w Kwietnia Niedzielę wróży urodzaWzorze życia
jów wiele.
i umierania dla
« W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla
Pana –
lata znak krasny.
Módl się
« Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy,
za nami!
trochę lata.
Intencja różańcowa na kwiecień
« W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa,
Ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło mokra wiosna zwykle bywa.
odpowiedzieć na powołanie Chrystusa « Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie
i naśladować Go na drodze kapłaństwa bez chmury.
i życia zakonnego. Misyjna: Aby zmar- « W piątek przed Wielkanocą, gdy deszczyk
twychwstały Chrystus był znakiem nieza- przerosi, pospólstwo urodzaje tego roku wnosi.
wodnej nadziei dla mieszkańców konty- « Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato desznentu afrykańskiego.
czyk nam ten przepowiada.

Katarzyna Thomas urodziła się 1 maja 1533 r. w Valldemossa na
Majorce. W młodym wieku straciła rodziców; wychowali ją krewni.
Musiała pracować jako służąca i pasterka - jej dzieciństwo trudno
zaliczyć do udanych. Pochodziła ze wsi, dlatego nie mogła spełnić
swojego marzenia - by oddać swe życie Bogu i zostać zakonnicą.
Dopiero po kilku próbach przyjęto ją do klasztoru augustianek św.
Marii Magdaleny w Palmie. Jej świętość nie pozostała zbyt długo
nieznana. Miała częste wizje św. Antoniego z Padwy, św. Katarzyny
Aleksandryjskiej i aniołów. Otrzymała też dar proroctwa. Chociaż
bardzo starała się, aby jej nadzwyczajne dary nie uniemożliwiały
codziennej posługi, ostatnie lata życia spędziła w ekstazie. Zmarła
5 kwietnia 1574 r. w Palma de Mallorca. Jej kult jest szczególnie
żywy w Valldemossa - na ścianach wielu domów i murach widnieją
ceramiczne, kolorowe kafle ze scenami z jej życia i prośbą o jej
wstawiennictwo. Beatyfikowana została w 1792 r. przez Piusa VI. Kanonizował ją w 1930 r.
papież Pius XI. Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś świętą Katarzynę licznymi łaskami, a szczególnie łaską obcowania z Twymi świętymi, daj nam za jej przyczyną godnie odpowiedzieć na
powołanie nas do służby Bożej i przynieść owoce cnót chrześcijańskich, zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakonnie…
Józefici – ich głównym celem jest szerzenie kultu św. Józefa przez naśladowanie w życiu zakonnym jego cnót i troska o chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Założył ich św. Józef
Marello w 1878 r. w Asti k. Turynu, w Polsce są od 1980 r. Swój charyzmat realizują prowadząc szkoły, internaty i zakłady opieki. Pracują również w parafiach, prowadzą duszpasterstwo rodzin i emigrantów, a także pracę rekolekcyjno-duszpasterską i działalność misyjną.
Zgodnie z wolą założyciela, wrażliwi na znaki czasu, podejmują wszelkie zadania, w zależności od aktualnych potrzeb Kościoła. Pełna nazwa: Zgromadzenie Oblatów św. Józefa
(OSI).
/za: ekai.pl/

Poznając tradycję
Palma wielkanocna - lub zastępująca ją gałązka wierzbowa to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Tradycyjne palmy wielkanocne
przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest
znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby
używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na
Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan,
barwinek, borówkę, cis, widłak. W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. Palma kurpiowska powstaje
z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły
i wstążkami. Czub drzewka pozostawia się zielony. Palma góralska
wykonana jest z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Zwieńczona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek. Palemka wileńska jest obecnie najczęściej
święconą palmą wielkanocną. Niewielkich rozmiarów, misternie upleciona z suszonych kwiatów, mchów i traw. Przywędrowała do Polski
kilka lat temu, od razu zyskując popularność.
/za: wikipedia.pl/

Uśmiech…
- Baco, czy pokażecie
nam Giewont? - pytają turyści. - Jo. Widzita tom pirwszom
górke? - Tak. - To
nie je Giewont. A widzita tom drugom
górke? - Tak. - To
tyz nie je Giewont.
A widzita tom trzeciom górke? - Nie. To je Giewont.

Zamyśl się…
„Celem człowieka jest
rozważny wybór rzeczy, które są zgodne
z naturą.”
/Zenon z Kition/

Coś dla ducha…
„Trudne do udźwignięcia”
W pewnej wsi żył człowiek, który uchodził za najsilniejszego ze współcześnie żyjących atletów. Nikt nie przewyższał go pod względem siły. Nikt poza nim nie był w stanie utrzymać siłą
swych rąk dwu wołów, które wyrywały się w przeciwnych kierunkach, i nikt nie potrafił dźwigać tak dużych ciężarów jak on. Któregoś dnia mieszkańcy wsi bardzo się zdziwili, kiedy na
rynku spotkali swojego bohatera wprost pieniącego się ze złości. Nieznajomy, który do nich
doszedł, spytał miejscowego, dlaczego ich słynny atleta tak wychodzi z siebie. – Ach, denerwuje się z powodu uwagi, która miała go obrazić – usłyszał w odpowiedzi. – Doprawdy zdumiewające – stwierdził obcy – że tak silny mężczyzna, który potrafi unieść największe ciężary,
nie jest w stanie udźwignąć ciężaru nieżyczliwego słowa.
/Norbert Lechleitner/

