OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 30.04 Dzień powszedni
1730 + Stanisława Kruka, Jerzego Domagałę, Wiktora Rabieja z int. Barbary i Elżbiety
1800 + Krzysztofa Lewickiego z int. kolegów z Nidy
Wtorek 01.05 Dzień Powszedni
1700 + Sławomira Grzegorczyka od pracowników gimnazjum z Nowin
1730 + Władysława Bedlę, Mariannę, Józefa Domagałów, Józefa Domagałę z int. Bedlowej
1800 + Genowefę Skiba, Annę Iwanowską, Marię Zawadzką z int. brata i bratowej
Środa 02.05 Św. Atanazy, biskupa i doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe)
1730 + Franciszka, Mariannę Kowalskich z int. Pierzaków
1800 + Marię i Stanisława Salamonów z int. syna Henryka z rodziną
Czwartek 03.05 NMP Królowej Polski, Gł. Patronki Polski (uroczystość)
800 1) + Zofię, Jana Woźniczków z int. córki
2) + Jana Cudzika, Annę, Augustyna, Mieczysława, Irenę, Juliana Gruszczyńskich
1200 1) Zdzisława Skrzypka, Mariannę, Stanisława Skrzypków z int. rodziny
2) + Jana, Michalinę Stępniów, Zdzisława, Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek
1600 1) + Genowefę, Wincentynę, Władysława Ślusarczyków, Mirosława Cezarego
2) + Floriana Litwina z int. rodziny
Piątek 04.05 Dzień Powszedni
700 + Joannę Tkacz córkę Wiesławy i Tadeusza z int. Bogumiły Skóry
1800 + Kazimierę, Piotra Malickich zm. z rodziny Zawadzkich i Malickich z int. rodziny
Sobota 05.05 Dzień Powszendi
1700 Danutę Piotrowską z int. wójta gminy Sitkówka-Nowiny Stanisława Baryckiego
1730 + Stanisława, Gawęckiego, Mariannę, Józefa Kulczykowskich z int. rodziny
1800 + Bogdana, Genowefę, Romana, Helenę, Czesława Janusów z int. Zegadłów
Niedziela 06.05 V Niedziela Wielkanocna
800 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinek z int. Madejów
1000 + Przez wstawiennictwo Św. Floriana do Zmartwychwstałego o bł. dla członków
Straży z Brzezin, Kowali i Nidy
1200 + Stanisławę Zawadzką z int. córki
1600 + Kazimierza Barana, Genowefę, Leona, Tadeusza Baranów z int. Leokadii Baran
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Tyś
Pasterz mój
Słowo Boże na dziś…

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Danutę Piotrowską z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Dz 4,8-12
1 J 3,1-2
Ewangelia: J 10,11-18
„Jezus powiedział: Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za
owce. Najemnik zaś i ten, kto
nie jest pasterzem, którego
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka,
opuszcza owce i ucieka, a wilk
je
porywa
i
rozprasza;
/najemnik ucieka/ dlatego, że
jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje
oddaję za owce. Mam także
inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia,
jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.”

Ekstra…

Słowa błogosławionych…

× 29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca

„Dobry Pasterz zna każdego z nas znajomością zbawczej miłości i prowadzi nas do Ojca.
Prowadzi nawet te owce, które nie są ‘z tej owczarni’ (J 10, 16). Jego miłość i Jego zbawcza troska rozciąga się na wszystkich ludzi. Także ci, którzy są poza Kościołem, są objęci
dziełem zbawienia. Miłość jest najpełniejszym objawieniem Dobra. Ta miłość okazuje się
w Chrystusie, w ‘daniu życia’ i równocześnie w ‘przywróceniu życia’”.
/bł. Jan Paweł II/
„Najświętsza Panna była pełna Boga, ponieważ żyła wyłącznie dla Boga, a o sobie myślała
tylko jako o służebnicy Pańskiej. Niechaj posłuży to nam za wzór naszego postępowania.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Czytania:

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Pius V (30 kwietnia)

▪ Dziś rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z naszej parafii
liczna grupa osób wybrała drogę kapłańską lub zakonną. W najbliższym czasie będziemy
przeżywać święcenia kapłańskie diakona Dariusza Węgrzyna z Podwola oraz śluby wieczyste s. Klary Machulskiej z Brzezin. Pamiętajmy w modlitwie o tych i innych powołanych osobach z naszej parafii.
▪ We wtorek rozpoczyna się maj, miesiąc szczególnie poświęcony Maryi. Postarajmy się znaleźć czas na uczestnictwo w nabożeństwach majowych w naszym kościele. Zachęcamy także do kultywowanie tradycji śpiewania przy przydrożnych kapliczkach. Ave Maria!
▪ 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz rocznicę
ustanowienia konstytucji. Zachęcamy do wywieszenia z tej okazji przed domami flagi białoczerwonej i biało-niebieskiej.
Intencja różańcowa na maj
Powołania w liczbach
Ogólna: Aby w społeczeństwie Ponad ośmiuset kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło
były promowane inicjatywy chro- studia w diecezjalnych i zakonnych seminariach duniące i umacniające rolę rodziny. chownych w roku akademickim 2011/2012 – poinformoMisyjna: Aby Maryja, Królowa wała KAI Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań przed
Świata i Gwiazda Ewangelizacji, rozpoczynającym się w niedzielę 29 kwietnia 49. Tygotowarzyszyła wszystkim misjona- dniem Modlitw o Powołania. Praktycznie w każdym serzom głoszącym Jej Syna, Jezu- minarium zakonnym w Polsce kształcą się również klerysa.
cy innych narodowości. Do zakonów męskich zgłosiło się

Antonio Ghislieri zwany Aleksandrinus urodził
się 17 stycznia 1504 r. we Włoszech. Mając
zaledwie piętnaście lat, w 1520 r., przywdział
habit dominikański. Otrzymał zakonne imię
Michała. W 1521 r. złożył śluby. Wielokrotnie
wybierano go na przeora, ponieważ wyróżniał
się szlachetnymi obyczajami i prowadził surowe życie. W roku 1555 na tron papieski
wstąpił kard. Piotr Carafa pod imieniem Pawła
IV. Jako zwolennik generalnych reform w Kościele w roku 1556 zaprosił o. Michała do
Rzymu dla przeprowadzenia reform w kurii
rzymskiej. W tymże roku Paweł IV mianował
o. Michała biskupem Nepi i Sutri. W roku zaś
1557 wyniósł go do godności kardynała.
9 grudnia 1565 roku zmarł papież Pius IV.
Kardynałowie na wniosek św. Karola Boromeusza 7 stycznia 1566 roku wybrali jego następcą kardynała Ghislieri. Nowy papież
przybrał sobie imię Piusa V. Od razu przystąpił do wprowadzania w życie uchwał zakończonego 3 lata wcześniej Soboru Trydenckiego. Zwracał baczną uwagę, by do godności i urzędów kościelnych dopuszczać tylko najgodniejszych. Za jego pontyfikatu cesarz Jan Austriacki
odniósł pod Lepanto słynne zwycięstwo nad Turkami podczas jednej z najkrwawszych bitew
morskich. Zjednoczona flota chrześcijańska odniosła 7 października 1571 roku druzgocące
zwycięstwo. Na wieść o tym papież rozkazał, aby święto Różańca Świętego obchodzono
w pierwszą niedzielę października. W rok po tym zwycięstwie ciężko zachorował. Zaopatrzony ostatnimi sakramentami świętymi, ubrany w habit dominikański zmarł 1 maja 1572 roku
w wieku 68 lat. Modlitwa: Święty Piusie V, który w Najświętszej Maryi Pannie odnajdywałeś
obrończynię Kościoła Świętego razem z nią doprowadź nas do chwały nieba. Amen

Z życia wsi…

W ubiegłą niedzielę w remizie
OSP Brzeziny odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Brzezińskie
Rody”. Tym razem gośćmi byli
przedstawiciele rodziny Jędrochów. Jak zwykle nie zabrakło
prezentacji z drzewami genealogicznymi oraz starymi fotografiami. Zaproszone osoby podzieliły
się nie tylko historiami rodzinnymi,
ale i piosenkami. Gościem specjalnym był członek Zarządu Starostwa Powiatowego Kielce, Michał Godowski, który pogratulował
Stowarzyszeniu Przyjaciół Brzezin
i Podwola tej ciekawej inicjatywy
i innych podejmowanych do tej
pory działań.

w ubiegłym roku 194 mężczyzn, którzy rozpoczęli pierwszy etap formacji zakonnej tzw. postulat a do zakonów
żeńskich 209 postulantek. W seminariach diecezjalnych
na I roku studiów kształci się 640 alumnów a w seminariach zakonnych – 164 czyli w sumie 804 kandydatów do
kapłaństwa. W Polsce do życia zakonnego przygotowują
się także kandydaci z zagranicy. Najwięcej jest ich
u franciszkanów konwentualnych, gdzie w postulacie
oprócz 21 kandydatów z Polski jest ponadto 21 kandydatów z innych krajów. Do postulatu oblatów Najświętszej
Maryi Panny w ubiegłym roku zgłosił się 1 kandydat
z Polski i 15 z zagranicy. W Polsce wzrasta średnia wieku zakonnic – ok. 8,5 tys. sióstr to emerytki i rencistki,
a liczba wstępujących do zakonów sukcesywnie maleje –
o ile w 2000 r. było ich 723, w 2005 r. – 484, to w 2011 –
już tylko 209. Mimo to, zgromadzenia zakonne prowadzą
w Polsce prawie 1,2 tys. różnego typu placówek wychowawczych i leczniczych oraz innych dzieł apostolskich.
/za: ekai.pl/

Zakonnie…
Kanonicy regularni – są najstarszym zakonem kleryckim w Kościele, wywodzą się z tzw.
wspólnot biskupich powstających na przełomie IV i V w., do Polski przybyli na przełomie XI
i XII w. Kanonicy regularni dali Kościołowi 86 świętych i błogosławionych oraz 9 papieży. Z
ich grona wywodzi się wielu pisarzy ascetycznych. Charyzmatem zakonu jest życie wspólne i
prowadzenie działalności duszpasterskiej każdego rodzaju. W zależności od potrzeb prowadzą parafie, głoszą słowo Boże, nauczają młodzież, głoszą Ewangelię w krajach misyjnych,
pracują w szpitalach. Zakon nie wyklucza żadnej pracy. Kanonikiem regularnym był bł. Stanisław Kazimierczyk. Pełna nazwa: Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna Kongregacji
Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela (CRL).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Możesz gromadzić wielkie skarby, ale nic nie jest warte tyle ile
szczery przyjaciel.”
/Św. Jan Chryzostom/

Mały mol został wysłany przez ojca na pierwszy lot po
mieszkaniu. Wraca po kilku minutach do szafy i siada na
sweterku obok ojca. - I jak było? - Chyba dobrze, wszyscy klaskali.

Coś dla ducha…
„Salomonowy werdykt”
Chłop chciał sprzedać dwa kosze jabłek. Pożyczył od sąsiada osła, załadował na niego kosze
i udał się na targ do pobliskiego miasta. Już około południa sprzedał wszystkie jabłka, a ponieważ był w dobrym nastroju, pozwolił sobie na szklaneczkę wina. W drodze powrotnej do
wsi ogarnęło go ogromne znużenie. Położył się w cieniu drzewa i zasnął. Natomiast osła naszła chętka na świeżą trawę. Skubiąc ją beztrosko, coraz bardziej oddalał się od śpiącego
chłopa. Na to tylko czekał wilk. Za gęstymi krzakami skoczył na osła i pożarł go. Kiedy chłop
dotarł bez osła do wsi, było co niemiara biadolenia. Naturalnie sąsiad zażądał od chłopa odszkodowania. Chłop zaś był zdania, że wina nie leży po jego stronie, skoro osioł uciekł i dał
się zjeść. Obie strony udały się więc do najstarszego człowieka we wsi, który uchodził za
ogromnie mądrego i pobożnego męża. Miał on rozstrzygnąć, kto powinien pokryć jego szkodę. Starzec siedział długi czas w zamyśleniu. W pewnej chwili jego twarz się rozjaśniła i ogłosił swój mądry werdykt: - Jest oczywiste, że zapłacić musi ten, kto pozwolił, by wilk biegał
swobodnie na wolności.
/Norbert Lechleitner/

