OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 18.03 Dzień Powszedni
1530 + Annę Giemza, Józefę, Władysława Więcków z int. rodziny
1600 + Józefa Prokopa z int. córki z rodziną
Wtorek 19.03 Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (uroczystość)
1600 + Józefa Woźniaka z int. zony
Środa 20.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Mariannę, Jana Tkaczów z int. Pawła Władyszewskiej z żoną
2) + Bolesława Kowalskiego z int. syna Henryka z rodziną
Czwartek 21.03 Dzień Powszedni
1600 1) Jana, Anielę, Zdzisława, Tadeusza, Andrzeja Zychowiczów, Teresę Żbikowską,
Wincentego, Antoninę, Anielę Króla z int. rodziny
2) + Józefę Piotrowską, Józefa Gosudawskiego z int. rodziny
Piątek 22.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Józefa Dziubka, Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
2) + Wacława, Katarzynę, Józefa, Jana Puchałów, Janinę, Stanisława Tkaczów z int.
rodziny
Sobota 23.03 Dzień Powszedni
1600 + Józefa Łukasiewicza, Józefa, Władysławę Wieczorków z int. rodziny
Niedziela 24.03 Niedziela Palmowa
800 + Sławomira Grzegorczyka z int. zony z dziećmi
1000 + Magdalenę Woźniak z int. męża i córki
1200 + Irenę Kazoń (5 r. śm.), Bronisławę, Piotra Kazoniów z int. Kazoniów
1530 Do Pana Jezusa z prośbą o opiekę i zdrowie dla Julii w 4-tą r. ur. i jej rodziców z int.
babci
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Uśmiech…
- Jak nazywał się św. Józef? – Pośpiech, bo w Biblii jest napisane: "Maria udała się z pośpiechem do Betlejem".
- Jakiego zawodu był św. Józef? – Był kolejarzem, bo jest napisane: "I z kolei wrócił do
Maryi".

Ekstra…
× 19 marca – Dzień Wędkarza
× 21 marca – Światowy Dzień Lasu
× 21 marca – Dzień Wagarowicza
× 22 marca – Światowy Dzień Wody
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Słowo Boże na dziś…
Czytania:

Iz 43,16-21
Flp 3,8-14
Ewangelia: J 8,1-11
„Jezus udał się na Górę Oliwną,
ale o brzasku zjawił się znów
w świątyni. Cały lud schodził się
do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli
do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować.
A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli
o co Go oskarżyć. Lecz Jezus
nachyliwszy się pisał palcem po
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu
Go pytali, podniósł się i rzekł do
nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień. I powtórnie nachyliwszy
się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając
od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta,
stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.”

Komentarz…
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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

W E W N Ę T R Z N E G O

„Podstęp jest perfidny. Prawo mówi, że trzeba ukamienować. Jezus głosi przebaczenie. Jeśli przebaczy, przekroczy Prawo, a jeśli każe ukamienować, nie jest miłosierny. Jednak takie rozumowanie, które jest obecnie w wielu naszych dyskusjach o Bogu, nie uwzględnia
podstawowej prawdy. Dla Boga grzech człowieka jest szczególną okazją, aby pochylić się
nad nim, aby leczyć jego rany, by dodawać mu otuchy, pozwalać na rozpoczęcie od nowa.
Człowiek natomiast w swej pysze wykorzystuje grzech bliźniego, aby go potępić i na tym tle
poczuć się od niego lepszym.”
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Gertruda (17 marca)

▪ Za tydzień w naszym kościele odbędzie się VI Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany
przez Redakcję Pisma SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręcznego przygotowywania palm. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po mszy świętej o godz. 10.00.
▪ W dniach 10-12 marca w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je
o. Jacek, franciszkanin z Chęcin. Bóg zapłać.

Urodziła się około roku 626 w Landen, jako córka majordoma
Austrazji św. Pepina z Landen (zwanego również Starszym) i
św. Itty (Idubergi). Jej rodzeństwem byli św. Begga z Andenne
i Grimoald I Starszy. Gdy jej ojciec zmarł w 640 roku, św. Itta
za namową biskupa Maestricht św. Amanda, ufundowała podwójny klasztor w Nivelles, oparty na regule benedyktyńskiej,
a Gertruda po złożeniu ślubów zakonnych została pierwszą
ksienią. Po śmierci matki w 652 roku św. Gertruda powierzyła
władzę w klasztorze kilku pobożnym siostrom, a sama więcej
czasu poświęcała modlitwie, umartwieniom i lekturze pobożnych ksiąg. W wieku 32 lat była tak osłabiona postami i brakiem snu, że w grudniu 658 roku zrezygnowała całkowicie z
zarządzania opactwem, mianując swoją następczynią Wulfetrudę. Św. Gertruda zmarła w czasie słuchania Mszy Świętej,
17 marca 659 roku, mając 33 lata. Została pochowana w samej włosiennicy, tak jak sobie tego życzyła, w kościele p.w.
św. Piotra (jednym z trzech kościołów Nivelles). Kościół został
rozbudowany w VII wieku, ponieważ nie mieścił przybywających oddać cześć Świętej pielgrzymów. W 1046 roku cesarz
Henryk III ufundował nowy kościół, relikwie znajdują się
w sarkofagu, w którym znajdują się również szczątki poprzedniego relikwiarza, zniszczonego w czasie nalotu bombowego
w 1940 roku. Patronka: Landen, Nivelles, podróżujących,
ogrodników, umierających. Wzywana do obrony przed plagą
szczurów i myszy polnych. Przedstawiana w stroju benedyktyńskiej ksieni, z pastorałem. Jej atrybutami są: korona, katedra, księga, mysz. Modlitwa. Św.
Gertruda, która oddałaś całe swoje życie w ręce Boga i wiernie mu służyłaś do końca swych
dni, wyproś dla nas łaskę wytrwałości i oddania woli Bożej. Amen.

Tu es Petrus…

Z Watykańskiej Ziemi…

2. Św. Linus (67?-76/79?): Pierwszym następcą Św. Piotra został
Św. Linus (64-79). Szczegóły jego
życia nie są znane Pochodził
z Etrurii, być może z Tuscji, gdzie
miał przyjść na świat w miasteczku
Volterra, Linus miał być według Ireneusza i Euzebiusza towarzyszem
św. Pawła, który przesłał z Rzymu
pozdrowienia Tymoteuszowi w Efezie. Liber pontificalis stwierdza jego
śmierć męczeńską. Wspomnienie liturgiczne przypada 23 września.
/za apostol.pl/

Biały dym, dzwony, a chwilę później papież pojawia się
w loggi centralnej bazyliki watykańskiej, udziela Błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Jednak nie zawsze było tak
jak teraz. Pierwszym papieżem, który wyszedł był Pius
XI w 1922 roku. Za przykładem tego papieża w loggi
pojawiali: Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I,
Jan Paweł II, Benedykt XVI. Wcześniej papieże pozdrawiali zgromadzonych wiernych z logii bazyliki św.
Jana na Lateranie lub św. Pawła za Murami. Niekiedy
czynili to w dzień wyboru, lub nieco później. I tym razem 13 marca 2013 r. w loggi błogosławieństw pojawił
się papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) z Argentyny. Habemus Papam! Błogosław Panie Boże jego
pracy apostolskiej!

W poszukiwaniu…
W naszej parafii zakończyły się już rekolekcje. Wielki post trwa
w pełni, lecz coraz szybciej zbliżamy się do Wielkiej Nocy. Czy
zdążyliśmy jakoś wykorzystać ten czas, zmienić nasze postępowanie tak by było bliższe temu co głosił Jezus z Nazaretu? Niebo
Bóg przygotował dla wszystkich a wielki post ma na celu zmienić
nasze życie tak by było możliwe wejść w bramy Raju. Każdy
z nas ma miejsce tam gdzie Św. Ojciec Pio, Św. Franciszek, Św,
Tomasz z Akwinu, Św. Teresa z Avila, Św. Józef, Św. Paweł, i jak
mamy nadzieję wielu z naszych bliskich i przodków. Jezus Chrystus czy zbuntowany anioł wybór należy do nas...
/KK/

Zakonnie…

Modlitwa…

Prezentki – zajmują się wychowaniem i nauczaniem dzieci
i młodzieży oraz innymi związanymi z tym dziełami apostolskimi.
Przez wychowanie i nauczanie zasad katolickich starają się doprowadzić swoich wychowanków do świadomego życia wiarą,
tzn. umiłowania Boga ponad wszystko, do wyboru Boga jako celu i sensu życia, a równocześnie do odpowiedzialnego włączenia się w życie społeczności ziemskiej. Siostry podejmują prace
apostolskie w kilkunastu domach w Polsce, w Rzymie i na
Ukrainie. Domy zgromadzenia są otwarte dla modlitewnych
i formacyjnych grup młodzieżowych. Zgromadzenie założyła m.
Zofia z Maciejowskich Czeska w 1627 r. w Krakowie. Było to
pierwsze polskie zgromadzenie zakonne oddane pracy apostolskiej w Kościele. Przy składaniu ślubów zakonnych każda siostra zobowiązuje się do troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Pełna nazwa: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
/za: ekai.pl/

Dobry Pasterzu, który
zbudowałeś swój Kościół
na skale wiary Piotra i nigdy nie opuściłeś Twojej
owczarni
bez
opieki!
Spójrz z miłością na nas
teraz, i podtrzymuj Twój
Kościół w wierze, nadziei
i miłości. Panie Jezu, w
Twojej bezgranicznej miłości do nas, spraw by papież Franciszek był wzorem świętości i poprowadził nas wiernie ku Tobie,
który jesteś wczoraj, dziś,
ten sam na wieki. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym
z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego
czego akurat nie ma.”
/Theodor Fontane/

- Patrzcie dzieci - mówi nauczycielka - ten
Giewont to jak śpiący rycerz. Legenda głosi,
że jakby się źle kiedyś w Polsce działo, to on
wstanie. - To na co on czeka? - pyta Jędrek.

Coś dla ducha…
„O święcie stworzenia”
Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył stwarzanie świata, postanowił, że zrobi ogólnoświatowe
święto stworzenia. Każde świeżo upieczone stworzenie chciało podarować Bogu to, co miało
najlepszego. Wiewiórki przyniosły orzechy i migdały, króliki marchew i słodkie korzenie, owce
ciepłą i delikatną wełnę, krowy pieniące się i pełne śmietany mleko. Miliardy aniołów ustawiły
się w półkole i zaczęły śpiewać anielskie serenady. Również człowiek czekał zaniepokojony
na swoje wejście. Ale co mógł podarować? Stanął na końcu kolejki i nie przestawał się martwić, gdy wszystkie stworzenia przechodziły przed tronem Boga i pozostawały Mu przyniesione przez siebie dary. Kiedy w kolejce czekało już tylko kilka stworzeń: żółw, ślimak i leniwiec,
człowiek wpadł w panikę. W końcu przyszła na niego kolej. Wtedy człowiek, któremu się wydawało, że nie może podarować Panu Bogu niczego równie pięknego jak pozostałe stworzenia, wskoczył Mu na kolana, przytulił się do Niego z całych sił i powiedział: - Kocham cię, Boże! Twarz Pana Boga rozjaśniła się, a wszystkie stworzenia zrozumiały, że człowiek podarował Panu Bogu coś, czego żadne z nich nie było Mu w stanie ofiarować.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

