OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 21.05 Dzień Powszedni
1730 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich, z int. Władyszewskich
1800 + Anielę, Władysława Kubickich, Mariana Krawczyka z int. Kubickich z Małej Kowali
Wtorek 22.05 Dzień Powszedni
1730 + Stefana Litwina, Mariana, Teresę, Annę Litwinów, Zofię Wojtyna, Stanisława Folusza, Mariannę Więcławską, Stefanię Latosz z int. rodziny
1800 + Władysława, Karola Tetelewskich, zm. z rodziny Tetelewskich, Franciszkę, Anielę
Baranów zm. z rodziny Baranów, Baryckich, z int. Tetelewskich
Środa 23.05 Dzień Powszedni
700 + Brzozę Cezarego z int. Banasików
1800 + Do MBNP o opiekę i bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Mateusza Bartkiewicza
Czwartek 24.05 Dzień Powszedni
700 + Danutę Piotrowską z int. Klubu Seniora z Nowin
1800 + Edwarda Machulskiego z int. żony z dziećmi
Piątek 25.05 Dzień Powszedni
1730 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich, Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
1800 + Marię Więcek z int. dzieci z rodzinami
Sobota 26.05 Dzień Powszedni
1730 Do MBNP o opiekę w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Magdaleny Wójcik z int. rodziców i dziadków
1800 Helenę, Jan, Mieczysława, Józefa Raczyńskich, Henryka Materka z int. Krystyny Materek
Niedziela 27.05 Zesłanie Ducha Świętego
800 + Józefa Rajkiewicza, Annę, Romana Rajkiewiczów z int. Rajkiewiczowej
1000 + Irenę Kij z int. rodziny
1200 + Zofię Woźniczko (5 r. śm.) z int. rodziny
1600 1) + Mirosława Gabrysia z int. żony
2) + Zygmunta Woźniaka z Bilczy z int. żony
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Ludwikę Cudzik z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †
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Jako w niebie tak i na ziemi!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 1,1-11 / Ef 1,17-23 Ewangelia: Mk 16,15-20
„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Słowa błogosławionych…

Ekstra…
× 21.05 - Dzień Kadeta
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„Nie można czcić gloryfikacji Pana Jezusa i potem prowadzić życie wolne od obowiązku, ignorując Jego najwyższy nakaz. Wniebowstąpienie przypomina nam, że
usunięcie się Jezusa ze zmysłowego doświadczenia Jego uczniów ma także na celu
pozostawienie pola tym, którzy już w historii prowadzą dalej Jego misję oraz wykazują gorliwość pasterską i poświęcenie misjonarskie, chociaż dzieje się to razem z wieloma słabościami.”
/bł. Jan Paweł II/
„Kochajmy modlitwę, odczuwajmy potrzebę częstej modlitwy podczas dnia, podejmujmy trud modlitwy. Jeśli chcecie modlić się lepiej, trzeba modlić się więcej.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Rita z Cascia (22 maja)

▪ Wczoraj w naszej parafii 34 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. „Panie Jezu zabierzemy
Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu”
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola wraz z ZSz w Brzezinach, Radą Sołecką
i OSP Brzeziny zaprasza dziś na IV Festyn Rodzinny, który odbędzie się w godzinach 15.00
– 19.00 na placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach. Przewidziano mnóstwo atrakcji dla
młodszych i starszych.
▪ W dniach 18-20 maja w naszej diecezji przez Braci Mniejszych Kapucynów przeprowadzana jest akcja „Cappuccino dla Afryki”. W jej ramach odbywa się sprzedaż napoju cappuccino,
z której cały dochód zostanie przekazany na budowę Centrum Kulturalnego dla Młodzieży
w Czadzie, wykopanie studni oraz dożywienie 200 sierot w Ndim. Do akcji włączyło się także
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Każdy, kto pragnie wesprzeć ten szczytny cel
może na dzisiejszym festynie w Brzezinach kupić filiżankę cappuccino w cenie 5 zł. Tak nie
wiele, a można pomóc tak wielu…
▪ W najbliższą sobotę 26 maja w kieleckiej katedrze ks. Dariusz Paweł Węgrzyn pochodzący
z Podwola otrzyma od biskupa Kazimierza Ryczana święcenia kapłańskie. Msza prymicyjna
zostanie odprawiona 27 maja o godz. 11.30 w Bilczy. Z tej okazji życzymy naszemu rodakowi
wytrwałości w misji kapłańskiej i łask Bożych na nowy etap życia. Pamiętajmy o modlitwie za
wszystkich neoprezbiterów w naszej diecezji.

Święta Rita jest jedną z najbardziej popularnych
świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko
Cascii jako jedyne dziecko. Na Chrzcie otrzymała
imię Małgorzata. Na życzenie rodziców wyszła za
mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali
wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej
prośby. Obaj młodzieńcy zmarli podczas epidemii.
Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do
zakonu augustianek. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę
zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem. Miała szczególne nabożeństwo do
Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem,
zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco
Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na
tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15
lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta,
ale by pozostały cierpienia. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. Modlitwa: Boże, który z upodobaniem spoglądasz
na dusze z niezmienną wiernością Ci poddane, pozwól i mnie należeć do tych, co napełnieni
miłością ku Tobie, nie szukają nic innego prócz posłuszeństwa Twej woli, szerzenia Twej
chwały i zbawienia wiecznego. Amen.

KONKURS!!!
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Piękno ukryte w drewnie” – architektura drewniana w gminie Morawica, w którym główną nagrodą będzie netbook! Tematyka prac obejmuje: budynki i inne elementy
drewnianej architektury z terenu gminy Morawica. Zdjęcia mogą przedstawiać całość obiektu,
konkretne szczegóły bądź wydarzenia z nimi związane. Oryginalność zdjęć (ciekawe ujęcia,
uchwycenie w różnych porach roku bądź momentach zjawisk atmosferycznych itp.) będzie
wysoko punktowana. Fotografie można nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub
przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica) bądź do Justyny Dziadczykowskiej, (Brzeziny, ul. Słoneczna 34, 26-026 Brzeziny). Prace
konkursowe należy zgłaszać w postaci odbitek formatu 15x21 cm oraz w formie cyfrowej na
nośnikach CD, maksymalna ilość zdjęć: 15. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszczalne są fotografie kolorowe, czarno-białe i sepia. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 15 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Brzezińskim Pikniku Artystycznym 22 lipca
2012 roku. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej
www.brzeziny.org.pl

Zakonnie…
Karmelici bosi – stanowią gałąź rodziny karmelitańskiej, powstałą w wyniku reformy zakonu
karmelitańskiego przeprowadzonej w XVI w. przez św. Teresę Wielką i św. Jana od Krzyża.
W Polsce są od 1605 r. Charyzmatem karmelitów bosych jest życie kontemplacyjne, działalność apostolska, misje oraz naśladowanie i kult Najświętszej Maryi Panny. Duchowość karmelitańska jest ześrodkowana na Jezusie Chrystusie, szczególnie zaś na Eucharystii. Trwa
również w Karmelu żywe nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Ponadto karmelici oddają, obok
Maryi, szczególną cześć św. Józefowi, św. Eliaszowi, św. Teresie od Dzieciątka Jezus,
a w Polsce św. Rafałowi Kalinowskiemu. Przy zakonie istnieje Świecki Zakon Karmelitów Bosych, którego głównym celem jest życie duchem Karmelu w świecie. W swojej historii karmelici bosi dali Kościołowi ponad 45 świętych i błogosławionych, 1 doktora Kościoła, 4 kardynałów, 27 arcybiskupów i 76 biskupów. Polski święty tego zakonu to Rafał Kalinowski, błogosławiony Józef Mazurek. Pełna nazwa: Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel (OCD).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jedynie miłość rozumie
tajemnicę: innych obdarować i samemu przy
tym stać się bogatym.”
/Clemens Brentano/

Pewien pastor żalił się Bogu, że w tak wielu miejscach nie zgadza
się z przekonaniami księdza z pobliskiej parafii, i czy może z nim
w takiej sytuacji w czymkolwiek współpracować; czy jest to w ogóle możliwe. Na to Bóg odpowiedział: - Czy wiesz w ilu miejscach
Ja z tobą się nie zgadzam, a jednak z tobą współpracuję?

Coś dla ducha…
„Pęknięte Naczynie”
„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna
moc, a nie z nas.”
Mój synu! Kiedy po raz pierwszy zacząłeś podążać za Mną, napełniłem cię Moim Duchem, aż
zostałeś przepełniony Moją miłością, pokojem i radością. Czułeś, że mógłbyś chodzić po wodzie i nic nie mogło cię zasmucić. Ale nie możesz zawsze żeglować wsparty tylko na doświadczeniu zbawienia. Potrzebujesz codziennie napełniać się Mną, ponieważ jesteś jak
pęknięte naczynie. Ta szczelina powoduje, że moja miłość wycieka, a ty stajesz się pusty.
Dlatego przyjdź do Mnie i każdego dnia żyj w Mojej obecności. Każdego ranka poczujesz, że
jesteś na nowo wypełniony Moim Duchem. W ten sposób nigdy nie będziesz pusty. Miłość
Przepełniająca wszystko > Bóg
/Andy Cloninger/

