OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 07.05 NMP, Matki Łaski Bożej (Uroczystość; patronka Kielc)
1730 + Władysława Wojdę z int. rodziny
1800 + Józefę Nowak, ks. Edwarda Nowaka, + Stefana, Mariannę, Władysława, Edwarda
Nowaków, Mariana, Piotra, Eugeniusza Prędotków z int. rodziny
Wtorek 08.05 Św. Stanisława, biskupa i męczennika, gł. Patrona Polski i diecezji

(uroczystość)
1730 + Stanisława, Janinę Malickich, Annę Woźniak z int. rodziny.
1800 + Stanisława Stachurę z int. Pawlusków
Środa 09.05 Dzień Powszedni
1730 + Stefana Piotrowskiego z int. żony z rodziną
1800 + Marię, Władysława Malickich, Otolię, Bolesława, Stanisława Salamonów z int. Malickich
Czwartek 10.05 Dzień Powszedni
700 + Danutę Piotrowską z int. koleżanek z przychodni MPK
1800 + Zofię Pobocha, Stanisława Jędrochę, zm. Jędrochów, Stanisława Wiejasa, zm. z rodziny Wiejasów z int. Marii Jędrocha
Piątek 11.05 Dzień Powszedni
1730 + Leszka Kurtka, Bogusława, Genowefę, Stanisława Zawadzkich, Katarzynę, Józefa
Ramiączków z int. rodziny
1800 + Władysława Nowaka, Edwarda Nowaka z int. Jadwigi Kopacz
Sobota 12.05 Dzień Powszedni
1400 Do MB w 18-tą r. ur. Sebastiana Szewczyka z int. rodziców
1430 Do MB Nieustającej Pomocy o bł. w pracy kapłańskiej i zakonnej
1500 + Franciszkę, Piotra Pobochów z int. córki Domińczakowej
1600 ślubna Tetelewska Anna, Kożuchowski Łukasz
Niedziela 13.05 VI Niedziela Wielkanocna
800 + Antoniego, Helenę, Stanisława, Wandę Dziewięckich, Piotra Toporka, Bogdana Znoja z int. Iwanowskiej
1000 + Zygmunta Woźniaka z Brzezin z int. żony z dziećmi
1200 + Mieczysława Gruszczyńskiego, Jerzego Gruszczyńskiego z int. rodziny
1600 1) + Jadwigi Kij z int. córki
2) + Tadeusza Piotrowskiego (3 r. śm.) z int. żony z dziećmi
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 08.05 - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
× 09.05 - Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności
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Choć jest Panią
nieba, ziemi,
nie gardzi
dary naszymi
Słowo Boże na dziś…
Czytania:

Dz 9,26-31
1 J 3,18-24
Ewangelia: J 15,1-8
„Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym,
który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu,
odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła
owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie
we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was.
Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w winnym krzewie tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.”

Słowa błogosławionych…
„Mówi Chrystus w swej przypowieści: ‘Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że
owoc obfity przyniesiecie, (J 15, 7-8). A więc ten Ociec, który uprawia, chce, abyśmy przynosili owoce! Pragnie tego! Nie pragnie śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Pragnie, byśmy przynosili owoce w Chrystusie – krzewie winnym. I raduje się z tego.”
/bł. Jan Paweł II/
„Dużo jest ludzi, którzy nie wiedzą, jak się modlić, takich, którzy nie mają odwagi, i takich,
którzy nie chcą się modlić. Jednocząc się ze świętymi działamy i modlimy się w ich imieniu.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Filip Apostoł (6 maja)

▪ Dziś na mszy świętej o godz. 10.00 przez wstawiennictwo św.
Floriana modlą się strażacy z naszej parafii. Niech dobry Bóg wynagrodzi im za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
▪ Zapraszamy codziennie na mszę św. popołudniową na nabożeństwo majowe.
▪ Za tydzień 13 maja w Kielcach odbędzie Marsz Życia. Poprzedzi
go Msza św. o godz. 12.30 w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. Kielecki Marsz przejdzie ulicami
Mickiewicza, Hipoteczną, Sienkiewicza do Parku Miejskiego. Tam
zaplanowany jest happening pro-life, z występami zespołów tanecznych, śpiewaczych, spektaklami, zabawami i konkursami.
Spotkanie ma mieć charakter rodzinny.

Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem
Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym
z dwunastu Jego uczniów (J 1, 43-46).
Wzmianka, że Filip pochodził z miasta
Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy
trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św.
Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła
upewniają nas także katalogi, czyli trzy
wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6,
14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany
na piątym miejscu. W czasie ostatniej
wieczerzy Filip prosił Pana Jezusa, aby
pokazał Apostołom swojego niebieskiego
Ojca. Tyle informacji podaje Pismo święte. Za Klemensem Aleksandryjskim
pierwszy historyk Kościoła - Euzebiusz
podaje, że św. Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, biskupa Efezu, o córkach Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły bogobojnie w panieństwie.
Prawdopodobnie w Hierapolis, poniósł męczeńską śmierć za panowania Domicjana (81-96)
przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Modlitwa: Panie Jezu Chryste za Twoim Apostołem Filipem prosimy Cię „pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Amen

Z Watykańskiej Ziemi…
W Niedzielę Dobrego Pasterza, Światowym Dniu Modlitw o Powołania, Benedykt XVI udzielił
w Bazylice Watykańskiej święceń 9 nowym kapłanom z diecezji rzymskiej. Na zakończenie
poprowadził modlitwę Regina Caeli, odmawianą z wiernymi obecnymi na placu św. Piotra.
„Pan zawsze powołuje – powiedział – ale my często nie słuchamy”. Stąd zachęta do modlitwy „w intencji Kościoła, w intencji każdej wspólnoty lokalnej, aby były niczym nawodniony
ogród, w którym mogą wzrastać i dojrzewać wszystkie ziarna powołania, które Bóg obficie
zasiewa”.
W Watykanie wspominano również rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II: „Błogosławiony Janie
Pawle II – którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze Stolicy Piotrowej umacniał braci
w wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca!” – apelował prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 10 w bazylice watykańskiej przewodniczył kard. Grocholewski. Wzięło w niej udział ponad 2,5 tys. wiernych.
W gronie koncelebransów byli przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko, abp Szczepan Wesoły, oraz greckokatolicki biskup Irenei Bilyk. Ponadto Mszę
św. sprawowało około 110 kapłanów. W kazaniu kardynał nawiązał do encykliki „Redemptoris Mater” i podkreślił głęboką pobożność maryjną Jana Pawła II, który pełen zachwytu wobec
Jej wiary, zaznaczył, że nie tylko w zwiastowaniu należy ją podziwiać, ale że całe Jej życie
było „pielgrzymką wiary” oraz że, dzięki tej wierze, Maryja „stała się rzeczywiście obecna
w tajemnicy Chrystusa”. Kaznodzieja przypomniał słowa Benedykta XVI z homilii podczas
beatyfikacji papieża Polaka: „Błogosławiony jesteś umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś”. „Tak, wiara była podstawowym źródłem zawierzenia tego wielkiego papieża
Bogu, jego zachwytu wobec Tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami
uzdrawiać i ubogacać współczesny świat” – podkreślił kard. Grocholewski. Przypomniał żywiołowe wołanie Jana Pawła II do współczesnego świata: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”,
dodając, że wszelkie jego działania wypływały i były owocem tej żarliwej, głębokiej wiary, która przepajała jego myśli i serce.

Zakonnie…
Kapucyni – ich zakon wyodrębnił się z rodziny franciszkańskiej w 1525 r. w wyniku dążenia
do ściślejszego przestrzegania reguły założyciela - św. Franciszka z Asyżu, w Polsce jest od
1681 r. Celem kapucynów jest dawanie świadectwa ubogiego życia w braterskiej wspólnocie,
poświęcającej się w sposób szczególny pracy wśród biednych duchowo i materialnie. Kapucyni dali światu 11 świętych i 34 błogosławionych. Do zakonu kapucynów należał bł. Honorat
Koźmiński, założyciel ponad 20 nowych zgromadzeń zakonnych w XIX w. oraz męczennicy
II wojny światowej: Fidelis Chojnacki , Symforian Ducki, Anicet Kopliński, Henryk Krzysztofik,
Florian Stępniak, a także jeden z największych mistyków chrześcijańskich św. o. Pio. Pełna
nazwa: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap).
/za: ekai.pl/

Laureat z Brzezin

Podziel się książkami!

27 kwietnia w Kielcach odbył się
Wojewódzki Turniej Wiedzy Pożarniczej. I miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych zajął Tomasz Korban z Brzezin. Będzie teraz reprezentował nasze województwo w
konkursie ogólnopolskim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola wraz z Biblioteką Publiczno-Szkolną w Brzezinach zaprasza do
udziału w akcji „Przeczytałeś - podaruj innym”. Jeśli
mamy w domowych księgozbiorach niepotrzebne,
przeczytane już książki, możemy przekazać je innym
miłośnikom czytania. Panie bibliotekarki będą przyjmować dary w godzinach otwarcia biblioteki w dniach od
16 kwietnia do 15 maja 2012 roku.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Zła fortuna to ma przynajmniej dobrego, że rozumu - Śpisz? - pyta głos w słuchawce.
nauczy, a przyjaciela pokaże”
- Śpię - odpowiada zaspany nauczyciel.
/Andrzej Maksymilian Fredro/ - A my się jeszcze uczymy!

Coś dla ducha…
„Podejście”
Kiedy budowano kolońską katedrę, któregoś dnia przybył na plac budowy jakiś człowiek.
Chodził po niej, wszystkiemu się przyglądał z zaciekawieniem, po czym spytał jednego z robotników, co tu robi. – Ciosam kamienie – brzmiała mrukliwa odpowiedź kamieniarza, który
nawet na moment nie oderwał oczu od swojej pracy. - A co ty robisz? – spytał obcy innego
robotnika. – Zarabiam tyle pieniędzy, ile się da – odrzekł robotnik. Zwiedzający poszedł dalej
i spytał trzeciego robotnika, który właśnie dźwigał na ramionach kamienny głaz, jaką wykonuje pracę. Kreśląc wolną ręką szeroki krąg ponad placem budowy, robotnik odpowiedział: Pomagam, mój panie, budować katedrę.
/Norbert Lechleitner/

