OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 31.12 Dzień Powszedni
700 Mariannę, Władysława, Edwarda Machulskich, Mariannę, Antoniego Materka, Krystynę Woś z int. rodziny
1600 Msza Święta za ks. Proboszcza
Wtorek 01.01 Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi (uroczystość)
800 1) +Mieczysława Malickiego z int. Malickiej
2) Władysława Młynarczyka, Stefanię Rabiej i Ludwika Rabieja z int. Młynarczykowej
1000 + Mieczysława Gruszczyńskiego, Jerzego, Irenę Gruszczyńskich z int. rodziny
12 Mieczysława Stachurę z int. Pawlusków
15 + Jana, Marię, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. rodziny
Środa 02.01 Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Słowa błogosławionych…

Kościoła (wspomnienie Obowiązkowe)
700 + za parafian
Czwartek 03.01 Dzień Powszedni
700 + Genowefę Baran z int. Baranowskich
Piątek 04.01 Dzień Powszedni
1600 + Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Aleksandry Lis z int. rodziców
Sobota 05.01 Dzień Powszedni
700 Msza Święta za parafian
Niedziela 06.01 Niedziela
800 + Franciszkę, Józefa Kasperków z int. córki
1000 + Annę Salamon, Stefana, Tadeusza, Stanisława, Henryka Salomonów, Helenę, Jana,
Henryka Węgrzynów, Kazimierę, Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego z int. żony
1200 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra Tadeusza Rabiejów z int. rodziny
1530 + Stefana Domińczaka z int. żony z dziećmi

Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
30 grudnia 2012 r.
Nr 5 (214)

Rodzina to Miłość

„Każde społeczeństwo doczesne,
ziemskie, każdy naród jest silny
rodziną albo słaby rodziną. wtedy
silny, kiedy rodzina jest wierna
tym zasadom, jakim ślubuje
w
sakramencie
małżeństwa.
Wtedy słaby – kiedy rodzina nie
jest mu wierna. Kiedy zamiast
miłości jest brak miłości. Kiedy
zamiast wierności jest niewierność; kiedy zamiast uczciwości
jest nieuczciwość; kiedy zamiast
nierozerwalności są rozwody.”
/bł. Jan Paweł II/
„Jezus jest Słowem – które trzeba głosić. Jezus jest prawdą –
którą trzeba przekazywać. Jezus
jest drogą – którą trzeba kroczyć.
Jezus jest światłem – które trzeba zapalać. Jezus jest życiem –
którym trzeba żyć. Jezus jest miłością – którą trzeba miłować.
Jezus jest radością – którą trzeba się dzielić.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Słowo Boże na dziś…
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 31.12 - Sylwester
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Czytania: Syr 3,2-6.12-14 / Kol 3,12-21 Ewangelia: Łk 2,41-52
„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście,
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go
nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go
w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na
ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu;
i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.”

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Aniela z Foligno (4 stycznia)

▪ Zachęcamy do uczestnictwa w mszy świętej na zakończenie roku, która zostanie odprawiona się w poniedziałek popołudniu.
▪ Dnia 4 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca.
W zakrystii można odebrać tabelkę dla kół różańcowych ze zmianami tajemnic różańca na
rok 2013.
▪ Delegacja młodych z naszej parafii uczestniczy w Europejskim Spotkaniu Młodych w Rzymie zorganizowanym przez wspólnotę z Taizé.
Intencja różańcowa na styczeń
Odpusty w Roku Wiary
Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą
chrześcijanie mogli głębiej poznać ta- zyskać wierni: 1. gdy w Roku Wiary wezmą
jemnicę Chrystusa i z radością dawać udział, w co najmniej w trzech konferencjach misji
świadectwo o darze wiary w Niego.
świętych lub co najmniej trzech wykładach na teIntencja misyjna: Aby wspólnoty chrze- mat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artyścijańskie na Bliskim Wschodzie, często kułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimdyskryminowane, były obdarzane przez kolwiek kościele lub stosownym miejscu; 2. za
Ducha Świętego mocą wierności i wy- każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do któtrwałości.
rejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijań-

Aniela urodziła się w Foligno w Umbrii w 1248 r.
Młodość spędziła beztrosko
w zamożnej rodzinie. Wyszła szczęśliwie za mąż
i została matką kilku synów.
Do majątku rodziców doszedł majątek męża. Mogła
więc używać wszystkich
przyjemności, dostępnych
w jej czasach. Korzystała
też z nich w całej pełni. Kiedy miała 37 lat, pojawił się
jej we śnie św. Franciszek
z Asyżu i napomniał ją surowo, by nie marnowała
cennych lat życia. Po odbyciu spowiedzi generalnej
nawróciła się i zaczęła iść
zupełnie
nową
drogą.
Wstąpiła do III Zakonu św.
Franciszka i oddała się życiu pokutnemu. W krótkim czasie utraciła matkę, męża i synów, zapewne w czasie jednej
z wielu epidemii. By naśladować Chrystusa, rozdała całą swoją majętność pomiędzy ubogich
i oddała się pokucie, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. W jej ślady wstąpiło wiele niewiast.
Ofiarnie służyła ubogim, jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami,
a zwłaszcza głębokim nabożeństwem do świętych tajemnic z życia Chrystusa Pana, szczególnie do Trójcy Przenajświętszej i Chrystusa cierpiącego. W nagrodę za to otrzymała mistyczny znak na sercu, który do dzisiaj można oglądać w relikwiarzu, w kościele Św. Franciszka z Asyżu w Foligno. Wypadek to jedyny w hagiografii. Ostatnie lata spędziła jako rekluza, czyli jako pustelnica zupełnie odcięta od świata. Opuściła ziemię po długiej i ciężkiej chorobie, 4 stycznia 1309 roku, w wieku 61 lat. Modlitwa. Boże w Trójcy Jedyny pozwól nam
sługom Twoim za przykładem bł. Anieli czerpać ze zdroju Twojego Miłosierdzia poprzez życie
w pokorze i ubóstwie. Amen.

Z Watykańskiej Ziemi…
Niech każda ziemia stanie się dobrą
ziemią, przyjmującą i rodzącą miłość,
prawdę, sprawiedliwość i pokój - takie
życzenia złożył „Miastu i światu” Benedykt XVI w orędziu na Boże Narodzenie
2012 r. Wygłosił je tradycyjnie w południe
25 grudnia z centralnego balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie. Następnie
udzielił zgromadzonym na Placu św. Piotra i wszystkim ludziom na świecie za
pośrednictwem mediów, błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i Światu), a następnie złożył życzenia świąteczne w 65
językach. Szczególne pozdrowienie Ojciec Święty skierował do nowego kierownictwa Chińskiej Republiki Ludowej,
apelując, by „doceniło ono wkład religii,
szanując każdą z nich, aby mogły się
one przyczynić do budowania społeczeństwa solidarnego, z korzyścią dla
tego szlachetnego narodu i dla świata”.
/za: ekai.pl/

skich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam
udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić,
medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub
świętych; 3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji
Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się
na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary; 4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym
otrzymali chrzest i odnowią przyrzeczenia
chrzcielne. Zgodnie ze wspomnianym dekretem,
wyznaczam w diecezji kieleckiej następujące
sanktuaria: Kielce (Katedra), Jędrzejów (Bł. Wincentego Kadłubka), Miechów, Pacanów, Piekoszów, Wiślica, Włoszczowa (Wniebowzięcia
NMP). Będzie można także zyskać odpust zupełny uczestnicząc w uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin i dodając Wyznanie Wiary podczas
Uroczystości
Diecezjalnych
organizowanych
z okazji Roku Wiary.
† Kazimierz Ryczan, BISKUP KIELECKI

Zakonnie…
Pallotyni – ich głównym celem jest ożywianie apostolstwa świeckich, aby ich wkład w życie
Kościoła był większy. Pallotyni nie mają określonej metody osiągania tego celu – dążą do jego realizacji różnorodnymi środkami, bowiem uniwersalizm jest jedną z cech ich duchowości.
Główne elementy duchowości pallotyńskiej to patrocentyzm, apostolskość, prymat ducha
i miłości oraz otwartość na Ducha Świętego, maryjność i wspólnotowość. Stowarzyszenie założył w 1835 r. św. Wincenty Pallotti, w Polsce jest ono od 1846 r. Polscy błogosławieni pallotyni to: ks. Józef Stanek, ks. Józef Jankowski. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jeśli kochasz życie, to nie marnuj Szef do przyszłego pracownika:- Na początek dostaniesz
czasu, bo to jest to, z czego życie 8 zł na godzinę ... a po trzech miesiącach 10 zł na godzisię składa.” /Benjamin Franklin/ nę. Kiedy zaczynamy? Pracownik: - Za trzy miesiące.

Coś dla ducha…
„O sklepie z nasionami”
Młody człowiek miał taki sen: pewnego popołudnia wszedł do jakiegoś dziwnego sklepu. Za
ladą stała anioł w nie najczystszym fartuchu i z opuszczonymi skrzydłami. – Co pan tu sprzedaje? – zapytał ciekawie już od progu nasz młodzieniec. – Wszystko, czego sobie życzysz –
odpowiedział grzecznie anioł. Młodzieniec zastanowił się chwilkę, po czym zaczął wolno
i z namysłem wyliczać: - W takim razie proszę zapakować: koniec wojen na świecie, lepsze
warunki egzystencji, chleb dla głodnych, dom dla bezdomnych, pracę dla bezrobotnych i…
W tym momencie wpadł mu w słowo subiekt anielski: - Przepraszam, młody człowieku, ale tyś
mnie źle zrozumiał. Ja tutaj nie sprzedaję żadnych owoców, ja mam tylko nasiona.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

