OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 04.06 Dzień Powszedni
1730 + Pawła Rejmenta z int. matki
1800 + Henryka, Zofię Lechów, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskich
Wtorek 05.06 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)
1730 + Wincentego, Mariannę Kutów, Stefanię Śmietanę z int. syna z rodziną
1800 + Henryka, Stanisława Wiejasów z int. rodziny
Środa 06.06 Dzień Powszedni
1800 + Józefa, Mariannę, Stanisława Słowików, Adama Młynarczyka, Stefanię Zychowicz
z int. Młynarczyków
Czwartek 07.06 Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
800 1) + Mariana Gawiora, zm. z rodziny Rabiejów z int. rodziny
2) Stefanię, Wincentego Kruków, Agnieszkę Duchniak z int. Sobczyków
1000 + Władysławę, Stanisława Kasperków, Juliannę, Piotra, Eugeniusza Zegadłów, Józefa
Kasperka z int. rodziny Kasperków
1200 + Msza Święta za parafian
Piątek 08.06 Świętej Jadwigi Królowej Polski (wsp. obowiązkowe)
1800 + Ryszarda Pobochę, Mieczysława Pobochę, Mieczysława Pobochę, Mariannę, Władysława Kurtków z int. Pobochowej Janiny.
Sobota 09.06 Dzień Powszedni
*) Do SPJ i MB w 40-tą r. ślubu Celiny i Tadeusza Wojcieszyńskich
*) Józefa, Justynę Kempkowskich, Stefana, Mariannę Wójcików z int. Kempkowskich
Niedziela 10.06 X Niedziela Zwykła
800 + Mieczysława, Tadeusza, Jadwigę Kowalskich
1000 + zm. z rodziny Wojciechowskich, Kondrasów, Rabiejów, Żądeckich z int. Rabiejów
1200 + Edwarda Kołbusa z int. żony z dziećmi
1600 + Stanisławę, Stanisława Krawców z int. rodziny
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 03.06 - Dzień Dobrej Oceny
× 05.06 - Światowy Dzień Środowiska
× 06.06 - Święto Centrum Operacji Powietrznych
× 08.06 - Światowy Dzień Oceanów
× 09.06 - Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek
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Niedziela Trójcy
Przenajświętszej
3 czerwca 2012 r.
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O Trójco godna
chwalenia,
O jedności
godna czczenia,
Przez Ciebie
my stworzeni,
Wieczności
Prawdziwa,
Przez Ciebie
odkupieni,
Miłość
Dobrotliwa
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Pwt 4,32-34.39-40 /
Rz 8,14-17
Ewangelia:
Mt 28,16-20
„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił
tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata.”

Słowa błogosławionych…
„Po swoim zmartwychwstaniu przed wstąpieniem do nieba Chrystus powiedział do
apostołów: ‘Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego’ (por. Mt 28,19). W tych słowach Chrystus ukrzyżowany,
uwielbiony, zmartwychwstały objawił w sposób najprostszy i najbardziej definitywny
tajemnicę Trójcy Świętej.”
/bł. Jan Paweł II/
„Jezus stał się Chlebem Życia, dzięki czemu możemy otrzymać życie, życie w pokoju,
życie w radości. Odnajdźcie Jezusa, a odnajdziecie pokój.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Norbert (6 czerwca)

▪ W ostatnim czasie w naszej parafii odbyło się poświęcenie pól we wszystkich miejscowościach.
▪ W najbliższy czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Pana Jezusa. Z tej okazji jak zwykle odbędzie się procesja do czterech ołtarzy. Prosimy o pomoc
w przygotowaniach i do zaangażowania się w niesienie symboli religijnych podczas procesji:
feretronów, sztandarów, obrazów i różańca.

Norbert urodził się około 1080
r. w Nadrenii w znakomitej rodzinie. Został przyjęty na zamek cesarza Henryka V. Prowadził tam życie świeckie. Po
pewnym czasie, wskutek zawirowań politycznych, opuścił
dwór i wrócił do Xanten. Wakowało wówczas biskupstwo
w Cambrai. Cesarz zaofiarował je Norbertowi, ale ten nie
chciał go przyjąć bez zgody
papieża. W 1115 r. podczas
burzy omal nie zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do benedyktynów w Siegburgu, podejmując pokutę i modlitwę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. W opactwie otrzymał święcenia kapłańskie. Był bowiem dotąd tylko subdiakonem. Z polecenia swojego biskupa w Xanten musiał
opuścić klasztor i wrócić do diecezji. Wszedł do kapituły biskupiej. Po pewnym czasie zrezygnował z kanonickiego beneficjum w Xanten i udał się do Galii, gdzie właśnie wówczas przebywał nowy papież, Gelazjusz II. Złożył mu hołd i uzyskał zezwolenie na głoszenie kazań
w całym Kościele. Nadmierny wysiłek tak go osłabił, że był bliski śmierci. Powrócił więc do
Kolonii. Wrócił jednak nie sam, ale z towarzyszami, którzy przyłączyli się do niego. Metropolita chciał organizującej się nowej rodzinie zakonnej przydzielić pewien opustoszały klasztor.
Norbert odmówił, gdyż chciał, by jego duchowi synowie prowadzili apostolski tryb życia na
wzór Pana Jezusa. Tak powstał zakon Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy o popularnej
nazwie premonstratensów i norbertanów. Około roku 1129 Norbert powrócił do Niemiec. Został arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad odnową Kościoła. Umarł 6 czerwca 1134 r.
w Magdeburgu. Modlitwa. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, odznaczał się w służbie
Kościoła duchem modlitwy i pasterska gorliwością, daj, aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył się pasterzami według naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen

Ksiądz neoprezbiter z Podwola
Dariusz Paweł Węgrzyn urodził się 27 lipca 1987 roku
w rodzinie Jana Węgrzyna i Alicji z Zygadłów. 4 października 1987 roku został ochrzczony w kościele parafialnym w Brzezinach. Od najmłodszych lat był związany
z nowopowstającą parafią św. Kazimierza w Bilczy.
Przez długi czas służył do mszy jako ministrant. Po
ukończeniu szkoły średniej w Morawicy w 2006 roku
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 15 maja 2012 roku uzyskał tytuł magistra teologii –
tytuł pracy magisterskiej: „Kościół jako ‘communio’ w teologii Josepha Ratzingera na podstawie publikacji w języku polskim”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa
kieleckiego 26 maja 2012 roku. W ubiegłą niedzielę ks.
Dariusz Paweł Węgrzyn odprawił mszę świętą prymicyjną w nowobudującym się kościele w Bilczy. Życzymy
neoprezbiterowi wielu łask Bożych na kapłańskiej drodze.
/za: „Parafianin” nr 40/

W poszukiwaniu…
Wierzę w jednego Boga… A dziś uroczystość Trójcy
Przenajświętszej. To chyba jedna z tych prawd, które od
pierwszych katechez sprawiają problem ze zrozumieniem. Bóg jest Jednością Osób, doskonałą, absolutną,
nierozdzielną, w której nie ma żadnego podziału, czy
różnicy. W Trójcy Świętej jest pełnia Bożej Miłości. Nam
ludziom pozostaje tylko z uwielbieniem wołać: „Chwała
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”
/KP/

Porzekadła…
« Czerwiec na maju zwykle się
wzoruje, jego pluchy, pogody
często naśladuje.
«
Święty
Eugenii
pogodę
w czerwcu odmieni.
« Czerwiec po deszczowym maju,
często dżdżysty w naszym kraju.
« Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie
zorze zachodzą, ryby się obficie
urodzą.
« Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta. Norbert
cztery niedziele po sobie ściele.
« W czerwcu pełnia sprowadza
burze, ostatnia kwadra zaś deszcze duże.
« Czasem i na Świętego Medarda
wiosna jeszcze przytwarda.
« Gdy deszcze w dzień Świętego
Medarda padają, do dni czterdziestu częstokroć nie ustają.
« Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa.
« Kiedy Medard się rozwodni, będą deszcze sześć tygodni.
« W czerwcu się pokaże, co nam
Bóg da w darze.

Zakonnie…
Karmelitanki Dzieciątka Jezus – ich celem jest kontemplacja i apostolstwo w duchu reguły
karmelitańskiej na drodze dziecięctwa duchowego, wychowanie dzieci i młodzieży w tym duchu w środowiskach duchowo zaniedbanych. Siostry starają się wnosić pokorę, prostotę
i pogodę ducha w dzieła swego apostolstwa, przede wszystkim w dziedzinie wychowania
i kształcenia dzieci i młodzieży. Pomagają w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki, opiekunki chorych; prowadzą przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, dni
skupienia, grupy modlitewne, chóry, schole młodzieżowe i dziecięce. Pod opieką sióstr działają prowadzone przy parafiach Bractwa Dzieciątka Jezus. Bractwa te wdrażają dzieci w życie modlitwy i oddawanie czci Dzieciątku Jezus. Idąc za wezwaniem Kościoła, podejmują
pracę ewangelizacyjną w kraju i poza jego granicami, także na terenach misyjnych. Za przykładem św. Teresy od Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezusa starają się o wzrost powołań kapłańskich i misyjnych. Zgromadzenie założyli w 1921 r. w Polsce o. Maciej Gądek OCD
i m. Teresa Kierocińska. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
(CSCIJ).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Godną litości rzeczą jest myślenie, że się jest - Basiu, czy tata pomaga ci w odrabianiu
nauczycielem jeśli nigdy nie było się uczniem”
lekcji? - Już nie, ta ostatnia jedynka go za/Francisco de Rojas Zorrilla/ łamała.

Coś dla ducha…
„Hojny”
Żebrak puka do klasztornej bramy i prosi o rozmowę z opatem. Furtian nie chce wpuścić obdartusa, oferując mu jedynie chleb oraz wodę. Jednak żebrak obstaje przy swoim i dzięki nieustępliwości zostaje w końcu poprowadzony do opata. Przybywszy do niego, nadstawia mu
swoją miseczkę, aby ten napełnił ją monetami. Opat jest wielce oburzony z powodu nadmiernie wygórowanego życzenia żebraka, a poza tym twierdzi, że miseczka jest zbyt duża. Jednak żebrak nie ustępuje, bo przecież, jak mówi, intencją klasztoru jest wspomaganie potrzebujących. Po długiej wymianie słów opat każe napełnić miseczkę żebraka po brzegi monetami, aby wreszcie pozbyć się natręta. Żebrak, trzymając w rękach miseczkę pełną pieniędzy,
jest bezgranicznie szczęśliwy. Nie posiadając się z radości, wysypuje całą jej zawartość pod
stopy opata i woła zachwycony: - Od dawna już było moim największym życzeniem, by złożyć
na twój klasztor ofiarę. Ale ponieważ ja, nędzny biedaczyna, nic nie miałem do dania, postanowiłem pieniądze na ten cel wyżebrać od ciebie samego.
/Norbert Lechleitner/

