OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 20.05 Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.(święto)
800 + Annę, Henryka Baryckich, Jana, Stanisława, Agnieszkę Węgrzynów, Mariannę, Józefa Rabiejów, Mariana Tula z int. rodziny
1200 Do MB z prośbą o wstawiennictwo w 1-szą r. święceń kapłańskich ks. Dariusza Węgrzyna z int. dziadków
1600 + Józefa Dziubka z int. żony z dziećmi
Wtorek 21.05 Dzień Powszedni
1730 + Bolesława Kowalskiego z int. córki z rodziną
1800 + Franciszkę, Wincentego Szyszków, Franciszkę, Jana Frankowiczów
Środa 22.05 Dzień Powszedni
1730 + Edwarda Machulskiego (5 r. śm.) z int. żony z dziećmi
1800 + Stanisława Kaczora, Antoniego, Magdalenę Kaczorów, Mariannę, Henryka Młynarczyków, Genowefę, Zdzisława Kutów, Annę Remlina z int. Kaczorowej
Czwartek 23.05 Dzień Powszedni
1700 + Józefa Węgrzyna, Antoniego, Józefę Węgrzynów z int. Krystyny Węgrzyn
1730 + Marię, Władysława Frankowiczów, zm. z rodziny Łysaków z int. Łysaków
1800 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów z int. rodziny
Piątek 24.05 Dzień Powszedni
1730 + Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Tomasza Kubickiego z int. rodziny
1800 + Władysława Bedlę, Józefa Mariannę, Józefa, Wandę Domagałów, Katarzynę Bedla
Sobota 25.05 Dzień Powszedni
700 1) + Helenę, Jana, Józefa, Mieczysława Raczyńskich, Henryka Materka
2) + Stanisławę Kaczor z int. Krąg Domowy Kościoła z Kielc
1400 Msza Św. w intencji dzieci, które przystąpią do I-szej Komunii Świętej
Niedziela 26.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy.
800 Do MB z prośbą o bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Barbary i Szczepana Jędrzejczyków
1000 1) + Magdalenę Kowalską z int. córki
2) Stefana i Mariannę Bugajskich, Franciszkę, Mariannę Stachurów z int. Bugajskich
1200 1) + Zofię Woźniczko z int. rodziny
2) Helenę Nowak z int. dzieci
1600 + Józefa, Annę, Romana Rajkiewiczów, Stefanię, Michała Obarzanków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę
Pietszczyk z Brzezin i Stanisławę Kaczor z Podlesia, którzy odeszli do domu Ojca.
Niech odpoczywają w pokoju †
Parafia p.w. Wszystkich Świętych
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 2,1–11 / 1 Kor 12,3b–7.12–13 Ewangelia: J 20,19–23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”.
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Komentarz…
Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha
Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch,
o którym wiemy, że jest nieodzowny do budowania wspólnoty Kościoła, nie chciałby
nas zapytać, dlaczego tak mało głosimy i praktykujemy przebaczenie w naszym codziennym życiu? Nie dotyczy to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale całego naszego
sposobu budowania wspólnoty Kościoła poprzez przebaczenie i prośbę o przebaczenie.
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Iwo z Chartres (21 maja)

▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza dziś na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w godzinach 15.00-19.00 na Placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach. Przewidziano wiele atrakcji.
▪ 12 maja grupa osób z naszej parafii udała się na pielgrzymkę zorganizowaną przez panią
Irenę Gola. Pielgrzymkę rozpoczęli od Miechowa, potem udali się do Olszy zwiedzić kościół
Cudownego Medalika. W Mszy Świętej grupa uczestniczyła w Zakopanym w kościele na
Krzeptówkach. Następnym punktem zwiedzania był Ludźmierz, gdzie uczestnicy obejrzeli
film o tym pięknym miejscu.
▪ W najbliższą sobotę grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmie Najświętszy Sakrament. Pamiętajmy o modlitwie za dzieci pierwszokomunijne, aby ten dzień był dla nich
prawdziwym przyjęciem Pana Jezusa do swoich serc.
▪ 16 czerwca pani Irena Gola będzie organizować wyjazd na Święty Krzyż. Koszt 25 zł. wyjazd o 6:00 rano z Kowali.

Iwo z Chartres przyszedł na świat ok. roku 1040
w pobliżu Beauvais (we Francji). Po zakończeniu studiów biskup Beauvais powołał Iwona na przełożonego opactwa Kanoników Regularnych św. Augustyna
w Saint-Quentin. Na czele klasztoru stał przez 12 lat
(1078-1090). Uczynił to opactwo ośrodkiem kultury
i nauki. W 1090 roku został zdeponowany za symonię
biskup Chartres, Gotfryd. Miejscowe duchowieństwo
i lud obrało na jego miejsce Iwona. Na początku roku
1092 król francuski Filip wszedł w nieprawy związek
małżeński z Bertrandą di Montfort. Iwo przeciwko temu stanowczo zaprotestował. Król nakazał aresztować odważnego biskupa i więził go przez szereg
miesięcy. Dopiero w 1104 roku król przyrzekł rozejść
się z nielegalną małżonką. Na skutek tej obietnicy Iwo zwolnił króla i jego nałożnicę z klątwy
kościelnej. Król wszakże pod naciskiem opinii musiał uwolnić Iwona z więzienia wcześniej.
W roku 1095 Iwo witał papieża bł. Urbana II na ziemi francuskiej. W tym bowiem czasie papież udawał się do Clermont, by ogłosić pierwszą krucjatę do Ziemi Świętej. Kiedy pod koniec
roku 1107 Iwo zwołał synod do Troyes, nie mógł już mu przewodniczyć ze względu na stan
zdrowia. Do końca jednak pełnił obowiązki dobrego pasterza owczarni. Pożegnał ziemię dla
nieba za panowania Ludwika VI Grubego 23 grudnia 1116 roku. Modlitwa. Panie przyjmij pokorne prośby Twego sługi i daj nam dojść do bram nieba tak jak św. Iwo. Amen

W poszukiwaniu…
Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Co wiemy o tej Osobie Boskiej? Zazwyczaj
większości kojarzy się z gołębicą, bo w taki sposób się objawiał. Duch Święty przychodził
także w lekkim powiewie wiatru, czy płomieniu. Ale nadal nie wiemy, co takiego może czynić
dla nas. Do końca życia będę pamiętał słowa mojej babci, która napominała, żeby zawsze
modlić się o dary Ducha Świętego, bo bez nich ani rusz. O to samo modlił się od dziecięcych
lat późniejszy papież Jan Paweł II. I ten Duch naprawdę przychodzi ze swoimi siedmiorakimi
darami: Mądrości, Rozumu, Umiejętności, Rady, Męstwa, Pobożności, Bojaźni Bożej. Zawołajmy szczerze i z głębokości naszych serc: Przybądź Duchu Święty! Amen!
/KP/

Tu es Petrus…

Ekstra…

11. Św. Anicetus (155-166) Urodził się
w Emesie. Zwalczał poglądy gnostyków głoszone przez zwolenników Walentyna. Przyjął
Polikarpa, biskupa Smyrny, który przebywał
w Rzymie z misją ujednolicenia obchodów
świąt Wielkanocy w Kościele wschodnim
i zachodnim. Przypisywane Anicetowi autorstwo listu De electione et ordinatione archiepiscopi skierowanego do biskupów Galii jest
obecnie poddawane w wątpliwość. Tradycja
wspomina go jako troskliwego rządcę Kościoła. Liber pontificalis twierdzi, że zabronił duchownym noszenia długich włosów. Prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską w Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za
panowania cesarza Marka Aureliusza.
Wspomnienie liturgiczne - 17 kwietnia.

× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków
× 21.05 - Światowy Dzień Kosmosu
× 23.05 - Światowy Dzień Żółwia
× 25.05 - Światowy Dzień Mleka
× 22.05 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Z Watykańskiej Ziemi…
"W tych dniach Zesłania Ducha Świętego
prosimy: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i daj
mi się to serce szerokie, zdolne do miłowania
z pokorą, łagodnością, zawsze to serce szerokie zdolne do miłowania. Prośmy Ducha
Świętego o tę łaskę, oraz aby uwolnił nas
zawsze od innej drogi, drogi egoizmu, który
ostatecznie kończy się źle. Prosimy o tę łaskę"
/papież Franciszek/

Zakonnie…
Sercanie biali – ich celem jest krzewienie nabożeństwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz odtwarzanie czterech okresów życia Pana Jezusa: lat dziecięcych przez wychowanie
dzieci i młodzieży, życia ukrytego przez adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, życia publicznego przez misje krajowe, zagraniczne i rekolekcje oraz męki przez ducha umartwienia. Zgromadzenie powstało w 1800 r. w celu odnowy duchowej Francji po rewolucji,
w Polsce jest od 1946 r. Istnieje gałąź świecka wspólnoty – „Sodalicja Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi. Pełna nazwa: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (SSCC).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet
przed tronem.”
/Ludwig van Beethoven/-

Nauczycielka pyta dzieci: - Jakie warzywo sprawia, że
oczy łzawią? - Rzepa, proszę pani - wyrywa się z odpowiedzią Jasiu. - Nie Jasiu, zapewne miałeś na myśli
cebulę. - Nie proszę pani! Pani nigdy nie oberwała rzepą w czoło.

Coś dla ducha…
„O cesarzu i pustelniku”
Działo się to w Chinach. Cesarz, dowiedziawszy się, że w górach na północy żyje bardzo
mądry eremita, postanowił zaofiarować mu urząd premiera w swoim królestwie. Zaraz też wyruszyła misja złożona z wysokich rangą urzędników, aby wolę cesarza przekazać pustelnikowi. Po kilku dniach dotarli do pustelni. Eremita siedział akurat półnagi nad rzeką i łowił ryby.
Przewodniczący delegacji nie bardzo chciał uwierzyć, że to jest właśnie ten wybraniec, o którym cesarz ma tak wysokie mniemanie. W końcu – po upewnieniu się, że to jest właśnie ten,
o kogo chodzi – cała delegacja zbliżyła się do pustelnika. Przewodniczący pozdrowił go
grzecznie, przekazał wolę cesarza i wręczył kosztowne podarki. Gdy eremita zrozumiał,
w czym rzecz, wyprostował się i zaśmiał w głos. A po chwili zdezorientowanym wysłańcom
powiedział: - Widzicie tego żółwia, jak brodzi w błocie? – Tak jest szanowny panie – odpowiedzieli wszyscy chórem. – A teraz powiedzcie mi, czy to prawda, że cały dwór cesarski
zbiera się każdego dnia w kaplicy pałacowej, aby oddać cześć wypchanemu żółwiowi, znajdującemu się w złotej skrzynce na głównym ołtarzu? Czy to prawda, że ten boski żółw ma
pancerz wysadzany diamentami, rubinami i innymi szlachetnymi kamieniami? – Rzeczywiście, prawda, szanowny panie – padła zgodna odpowiedź. – A czy sądzicie, ze ten tutaj żółwik brodzący w błocie zamieniłby się miejscem z boskim żółwiem? – Nie szanowny panie –
powiedzieli posłannicy. W takim razie idźcie i powiedzcie cesarzowi, że ja też nie chcę zmieniać mego miejsca. Wolę być żywym w tych górach niż umarłym w jego pałacu – usłyszała
delegacja na pożegnanie.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

