OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 16.04 Dzień Powszedni
1630 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu
Katarzyny i Marka Stępniów i ich dzieci z int. rodziców
1700 + Wiesławę Litwin z int. córki z rodziną
Wtorek 17.04 Dzień Powszedni
1630 + Wiktora Rabieja z int. żony z dziećmi
1700 + Mieczysławę i Władysława Kaczorów z int. Zegadłów
Środa 18.04 Dzień Powszedni
1630 + Bolesława, Genowefę Puchałów, Witolda Pobochę z int. córki Małgorzaty
1700 + Władysława, Jana, Zdzisława Znojów z int. Antoniny Znój
Czwartek 19.04 Dzień Powszedni
700 + Apolonię, Wincentego Zychowiczów z int. Władysława Zychowicza
1700 + Do Pana Jezusa Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu
Adrianny Baran z int. matki
Piątek 20.04 Dzień Powszedni
1630 + Stefana Gubałę z int. córki z mężem
1700 + Bolesława Kowalskiego z int. córki z rodziną
Sobota 21.04 Dzień Powszedni
1530 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę w 80-tą r. ur. Zofii
z int. dzieci, wnuków i prawnuków
1600 + Janinę, Mariana Pobochów z int. rodziny
1630 + Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców
1700 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu
Ewy i Artura Sojów z int. rodziców
Niedziela 22.04 III Niedziela Wielkanocna
800 + Henryka Baryckiego, Annę Barycką z int. rodziny
1000 + Annę, Eugenię, Leona Zaleśnych z nt. rodziny
1200 Andrzeja, Basia, Genowefę, Jana Majów, Annę, Stanisława, Roberta, Mariana i Józefa
Krawczyków z int. Krawczyków
1600 1) + Józefę, Stanisława, Jana Gajdów z int. Gajdów
2) + Anielę Malicką, Bolesława, Henryka, Danutę, Mariana, Józefa, Annę Malickich
z int. Malickich z Chęcin
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 4,32-35 / 1 J 5,1-6
Ewangelia: J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu,
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili
do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do
nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz
/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku
i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Słowa błogosławionych…
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„Tym, którzy wyrażali sprzeciw wobec faktu, że jadł z grzesznikami, Jezus odpowiedział:
‘Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników’ (Mt 9,13). Uczniowie Chrystusa,
ochrzczeni w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, powinni być zawsze ludźmi miłosierdzia i przebaczenia.”
/bł. Jan Paweł II/
„Niechaj radość naszego zmartwychwstałego Pana obdarzy was siłą do pracy, niechaj będzie drogą prowadzącą do Ojca, światłem służącym za drogowskaz i chlebem życia.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Anastazja i Bazylissa (15 kwietnia)

▪ Od Wielkiego Piątku do Wielkanocnej rezurekcji przy Grobie Pana Jezusa czuwali strażacy
z OSP Brzeziny, Nida i Kowala. Adorację w piątek odbyli także ministranci. Tradycyjnie swoje
czuwanie wielkopiątkowe przygotowała schola, która w rozważaniach zawarła m.in. fragmenty Gorzkich Żalów. Chrystusa eucharystycznego adorowała także młodzież w noc z soboty
na niedzielę. Niech Jezus zmartwychwstały błogosławi wszystkim, którzy razem z nim czuwali…
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody”. Tym razem serdecznie zapraszamy osoby, które noszą (lub nosiły) nazwisko Jędrocha, oraz wszystkich zainteresowanych historiami rodzinnymi. Spotkanie odbędzie się
w niedzielę 22 kwietnia o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.
▪ Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS pragnie poinformować, że informacja dotycząca
rozbudowy naszego kościoła, która ukazała się w naszym piśmie 1 kwietnia była wyłącznie
żartem z okazji Prima Aprilis.

Anastazja i Bazylissa są wspominane w "Martyrologium
rzymskim" jako uczennice apostolskie, nawrócone na
chrześcijaństwo przez nauczanie świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po ich męczeńskiej śmierci, odnalazły ich ciała i pochowały potajemnie pod osłoną nocy. Za to skazano je na tortury i ścięcie. Poniosły śmierć za czasów Nerona w roku 67. W ikonografii atrybutem świętych Anastazji i Bazylissy są nożyce. Często są przedstawiane bez
głowy, rąk i nóg. Modlitwa: Święta Anastazjo i święto Bazylisso bądźcie przed tronem Boga Wszechmogącego
naszymi orędowniczkami i uproście nam przebaczenie
grzechów, w które tak często wpadamy, wypraszajcie obfite łaski, abyśmy nimi wspomożeni mogli zwyciężyć
wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót,
którymi Wy za życia jaśniałyście. Wspomagajcie nas także we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w godzinie
śmierci. Błagamy Was o to przez oną miłość, jaką pałałyście i pałacie, ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W poszukiwaniu…

Porzekadła…

Przeżywamy dziś Białą Niedzielę, która kończy Oktawę Wielkanocną. Jest to także Święto Miłosierdzia Bożego kojarzące się przede
wszystkim z obrazem „Jezu, ufam Tobie”
i słowami koronki „.. miej miłosierdzie dla nas
i całego świata”. Czy wiemy coś więcej na
temat tego święta? Pewnie sporo ludzi słyszało o św. Faustynie, objawieniach, Łagiewnikach… Może niektóry przyjmują to jako kolejny wymysł Kościoła… A tak naprawdę mało kto wie, jakie łaski obiecał Pan Jezus dla
czcicieli Miłosierdzia Bożego. Mówiąc o Godzinie Miłosierdzia (czyli 15.00 – jest to godzina śmierci Zbawiciela) oznajmił: „W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która
Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). W
godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla
innych” Chrystus postawił trzy warunki konieczne dla spełnienia obietnic: modlitwa ma
mieć miejsce o godzinie 15.00, ma być skierowana do Pana Jezusa i winno się w niej
odwoływać do wartości i zasług Jego męki.

« Na Tymona siej jęczmiona, byś do świętej
Katarzyny poobsiewał koniczyny.
« Święta Agnieszka dogrzeje kamyszka.
« Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj
wystroi w kwiecie.
« Kwiecień czasem kwieciem ściele, albo
śniegiem przyjaciele.
« Czasem kwietnia pora letnia, czasem zwiedzie, w marzec zjedzie
« Pogoda w kwietniowe niedziele wróży urodzaju wiele.
« Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.
« Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len
na św. Jerzego.
« Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje niedolę.
« Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami,
rok żyzny przed nami.
« Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma
roboty.
« Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców
przynosi
« Pogody kwietniowe – słoty majowe

Zakonnie…
Kamedułki - są zakonem kontemplacyjnym o jednej z najsurowszych reguł życia konsekrowanego. Prowadzą życie o charakterze pustelniczo-pokutniczym, w ścisłej klauzurze, łącząc
życie wspólnotowe z eremickim; do świętości dążą, wypraszając łaski dla świata poprzez życie w odosobnieniu, milczeniu i pokucie. Właściwym dla kamedułek miejscem realizacji powołania jest cela klasztorna. Najdoskonalszym, krańcowym sposobem realizacji tego powołania jest rekluzja, czyli całkowite, czasowe lub stałe, odizolowanie, nie tylko od świata, ale
i od wspólnoty. Rekluzja nie jest jednak koniecznym warunkiem ewangelizacji: ewangelizowaniem jest bowiem dla zakonu kamedułek sama jego obecność w świecie. Kamedulska duchowość dopuszcza możliwość bardziej czynnego poświęcenia się służbie dla braci np. poprzez specjalne domy gościnne, pozwalające realizować przewidzianą konstytucjami gościnność, a także organizować kursy duchowości, rekolekcje, spotkania modlitewne i biblijne itp.
Zakon założył w 1027 r. św. Romuald, w Polsce są od 1948 r. Pełna nazwa: Mniszki Kamedułki Reguły Świętego Benedykta (OSB. Cam lub O.Cam.).
/za: ekai.pl/

Modlitwa…
Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego
ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczona, ufnością uciekamy się do
Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego Narodu. W pokorze
serca naszego -Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież
polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste
Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego
Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy
i poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam
proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się
z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła
Twego przykazania! Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej.
Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia
i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak
upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami. O Jezu,
w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże,
ufamy Tobie! Jezu, ufam Tobie!

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Dobro i Zło mają to samo oblicze,
wszystko zależy jedynie od momentu,
w którym staną na drodze człowieka.”
/Paulo Coelho/

- Cześć, Leszek. Co porabiasz? - Walutę sprzedaję.
- Dolary? - Nie, złotówki. - Oooo, za ile? - Złotówkę
popycham za 80 groszy. - I jak idzie biznes? - Zysku
na razie nie ma, ale za to obrót duży.

Coś dla ducha…
„Olśnienie”
Niektórzy zapalają lampę, aby zobaczyć słońce – stwierdził mędrzec i opowiedział o kobiecie,
która poprosiła męża, aby wziął zapałki i zapalił świeczkę. Po jakimś czasie, głośno wołając,
powtórzyła jeszcze raz swoją prośbę. – Jest tak ciemno, że nie mogę znaleźć zapałek – odpowiedział jej mąż. Po chwili zaś zawołał: - To ty zapal świeczkę, a wtedy z pewnością znajdę zapałki.
/Norbert Lechleitner/

