OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 18.05 Św. Jana I , papieża i męczennika (wsp. dowolne)
1730 + Mieczysława, Danielę Ślusarczyków, Bogdana Ślusarczyka z int. rodziny
1800 + Krystynę ( r. śm.), Bolesława Parkitów, Kazimierza Barana z int. rodziny
Wtorek 19.05 Wtorek VI tygodnia wielkanocnego
1730 + Stanisławę, Henryka, Bogdana Stachurów z int. córki Barbary z rodziną
1800 + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych z int. rodziny
Środa 20.05 Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera (wsp. dowolne)
700 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczyków z int. Kruków
1800 + Franciszka, Anielę, Zygmunta Baranów, Stanisława, Wiktorię, Władysława, Karola
Tetelewskich, Marię Dąbek, Kazimierę Wolszczak z int. Tetelewskiej
Czwartek 21.05 Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika (wsp.
wsp. dowolne)
1730 + Władysława Litwina (14 r. śm.), Mariannę Litwin, zm. z rodz. Kasperków z int. Litwinowem z Małej Kowali
1800 + Władysława (r. śm.), Jana, Zdzisława Znojków z int. rodziny
Piątek 22.05 Św. Rity z Cascia (wsp.
wsp. dowolne)
00
7 + Kazimierza Barana (r. śm.) z int. siostry
1800 1) + Jacka, Józefę, Stefana, Zofię Znojków, Antoniego, Katarzynę, Władysława, Piotra Grzegorczyków z int. Znojków
2) + Teresę Litwin z int. kolegów i koleżanek z pracy i kupców z giełdy
Sobota 23.05 Sobota VI tygodnia wielkanocnego
1530 + Edwarda Machulskiego (1 r. śm.) z int. żony z dziećmi
1600 Do SPJ i MB o zdrowie i błogosławieństwo w 18 r. ur. Anny Kwiecińskiej z int. babci
1600 ślub Lach i Brzyszkiewicz
1700 ślub Rabiej i Bedla
NIEDZIELA 24.05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
800 + Zygmunta Woźniaka ( z Brzezin) z int. rodziny
1000 Do SPJ i MB o zdrowie i błogosławieństwo w 10 r. ślubu Joanny i Ryszarda
1200 + Zofię Woźniczko (r. śm.) z int. rodziny
1600 1) + Zygmunta Woźniaka ( z Bilczy) z int. rodziny
2) + Bolesława Kowalskiego z int. żony

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tadeusza Piotrowskiego z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 18 maja – Dzień urodzin papieża Jana Pawła II
× 23 maja – w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbędzie się „Dzień świadectwa”. Cała wspólnota zaprasza szczególnie młodzież męską i ministrantów. Początek
o godz. 10:00 w auli WSD.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,
nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59, ks. Wikariusz 041 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
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Bez miłości,
stałbym się jak
miedź brzęcząca,
bez miłości
byłbym niczym!
Komentarz…
Jeśli prosimy o pełną radość – zawsze ją otrzymamy. Ale na pełną radość nie składa się tylko nasza pomyślność, wygrana na loterii, dobre
mieszkanie, ale też ciężka praca,
trud zmęczenie – to, co daje spokój
wewnętrzny po dokładnym spełnieniu obowiązku. Na pełną radość
składa się też i cierpienie, które
uczy nas mądrości, samotność, która prowadzi do Boga. Aby dojść do
pełnej radości wielkanocnej, trzeba
było przejść przez Ogród Oliwny
i drogę krzyżową. Proście, aby radość wasza była pełna – a otrzymacie. /ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 10,25-26.34-35.44-48 / 1J 4,7-10 Ewangelia: J 15,9-17
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Nepomucen (21 maja)

▪ W ostatnim czasie zostało wykonane podświetlenie kapliczki w Nidzie sfinansowane ze środków gminy Morawica. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą inicjatywę.
▪ W ubiegłą niedzielę, jak co roku, w kaplicy w Nidzie odprawiona
została Msza Św. połączona z poświęceniem pól.
▪ 10 maja w niedzielę o godz. 10.00 w naszym kościele odbyła się
uroczysta Msza Św. w intencji OSP z Brzezin, Kowali i Nidy. Obecni
byli strażacy w galowych strojach, poczty sztandarowe i wójt gminy
Sitkówka-Nowiny.
▪ W poniedziałek dokonano zabiegu odgrzybiania ściany za ołtarzem
bocznym, który poddawany jest konserwacji w Krakowie.
▪ 24 maja w niedzielę w godzinach 15.00-19.00 na placu w centrum
Brzezin odbędzie się festyn rodzinny. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców!!!
▪ Dekanalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na spotkanie młodych do Lednicy 6 czerwca zapisy u ks. Michała w Bilczy,
nr tel. 0413117155 koszt około 50 zł. Zapraszamy

Urodził się około 1350 r. w Czechach. Jako kleryk był
zatrudniony w charakterze notariusza w kurii biskupiej
w Pradze. W 1380 r. został wyświęcony na kapłana i otrzymał
probostwo przy kościele św. Gawła. Po studiach w Padwie
uzyskał tytuł doktora prawa. Wkrótce został wikariuszem generalnym archidiecezji praskiej. W tym czasie w Czechach
panował Wacław IV, znany z hulaszczego trybu życia
i niechęci do Rzymu. Szczególny gniew król zwrócił wobec
arcybiskupa. By umniejszyć jego władzę, chciał utworzyć nowe
biskupstwo i obsadzić swojego kandydata na biskupa. Bowiem
umarł opat benedyktyński w Kladruby. Klasztor zakonników
miał być kurią i pałacem nowego biskupa. Benedyktyni
dowiedziawszy się o tym, wybrali natychmiast nowego opata. Wówczas Wacław użył podstępu i zaproponował zawarcie pokoju. Zaprosił biskupa wraz z kapitułą na zamek królewski,
a gdy wszyscy przybyli rozkazał aresztować Jana. Poddano go wyszukanym torturom i zrzucono z mostu Karola do Wełtawy. Ciało męczennika znaleziono po kilkunastu dniach. Obecnie spoczywa ono w katedrze św. Wita w Pradze. Święty jest patronem mostów, przepraw,
opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi. Uznawany także za patrona
ratowników. Według tradycji ludowej chroni pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Modlitwa. Panie Jezu, proszę Cię, za wstawiennictwem świętego Jana, abyś zawsze
oświecał moje serce i rozum, bym zawsze szczerze przyznawał się do moich błędów i wszelkiego zła. Amen.

Bliżej Eucharystii…
Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja (przeistoczenie) – stanowi centralny moment
sprawowania Eucharystii. Na obrzęd ten składają się słowa wypowiedziane i czynności wykonane przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W ten sposób w szczególny
sposób Kościół jest posłuszny poleceniu Zbawiciela, aby sprawować tę Eucharystię na Jego
pamiątkę. Słowa konsekracji wymawiane są przez wszystkich koncelebransów, przy czym
główny celebrans pochyla się nieco. Mszał w rubrykach podkreśla, by wypowiadane one były
głośno i wyraźnie, by w ten sposób podkreślić ich rangę. Tekst słów przeistoczenia brzmi:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na
moją pamiątkę. W czasie przeistoczenia wierni przyjmują postawę klęczącą. Po ukazaniu
konsekrowanych postaci – Ciała Chrystusa i kielicha z Krwią Pańską – główny celebrans
przyklęka, a koncelebransi kłaniają się głęboko. Zwykle też ukazaniu Ciała i Krwi Pańskiej
towarzyszy dźwięk dzwonka lub gongu, który zwraca uwagę wiernych, by adorowali Najświętszy Sakrament. W czasie uroczystych celebracji ukazaniu Ciała i Krwi Pańskiej towarzyszy okadzenie.

Peregrynacja Krzyża
W dniach 20-25 kwietnia odbył się wyjazd delegacji polskiej do Włoch. Celem pielgrzymki był
przejęcie od papieża Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Jeden z punktów programu stanowiło czuwanie na Piazza Navona. Było ono spotkaniem dwóch światów. Setki przechodniów,
gapiów, turystów podziwiających zabytki, zabieganych mieszkańców a pośrodku wszystkiego
garstka młodych ludzi modlących się przy krzyżu, adorujących znak zbawienia. Następnie
nastąpiło przeniesienie Krzyża na własnych barkach do kościoła San Lorenzo. I chwila adoracji przy Krzyżu. Powierzenie Bogu wszystkiego co nas przerasta, przygniata, ale i podnosi
i pozwala iść dalej. Również kolejny dzień z procesją Krzyża do znajdującego się pośród gór
maryjnego sanktuarium Monterello był niezapomnianym przeżyciem.
Teraz Krzyż peregrynuje po diecezjach naszego kraju. Wychodzi naprzeciw tysiącom młodych ludzi. W naszej diecezji będzie w Kielcach w trakcie Kongresu Młodych i w Wiślicy podczas Spotkania Młodzieży. Warto skorzystać z tej okazji, warto nawiedzić ten Krzyż, warto
przytulić do Niego swoją głowę i powierzyć Bogu swoje życie. Podejmijmy prośbę Jana Pawła II, aby wziąć Krzyż i nieść go dalej, i nie ustańmy w tej drodze.
/KP/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak Wiecie dlaczego blondynki jedzą ziemię? - Bo
klucz do raju”
/Phil Bosmans/ grunt to zdrowie.

Coś dla ducha…
„Bez usprawiedliwienia”
Którejś niedzieli, na bramie kościoła wywieszono takie obwieszczenie: „Aby umożliwić
wszystkim przyjście do kościoła, w najbliższą niedzielę zorganizujemy ‘specjalną niedzielę
bez usprawiedliwień’. W zakrystii zostaną umieszczone łóżka dla wszystkich tych, którzy
twierdzą: ‘Niedziela jest jedynym dniem tygodnia, w którym mogę się wyspać’. Przygotowany
zostanie specjalny sektor miękkich foteli dla tych, którzy uważają, że ławki są niewygodne.
Odpowiednie krople do oczu zostaną ofiarowane tym, którzy mają oczy zbyt zmęczone wpatrywaniem się przez całą noc w telewizję. Stalowy kask otrzymają wszyscy, którzy mówią: ‘Jeżeli pójdę do kościoła, może spaść mi na głowę dach’. Miękkie pledy dostarczy się osobom,
które twierdzą, że kościół jest zbyt zimny, a wentylatory osobom, które uważają, że w kościele
jest za gorąco. Do dyspozycji będą kartki dla tych, którzy pragną przeprowadzić klasyfikację
osób ‘zawsze chodzących do kościoła, ale zachowujących się gorzej od innych’. Krewni
i przyjaciele zostaną wezwani do pomocy paniom, które nie mogą równocześnie przyjść do
kościoła i przygotować obiadu. Wszystkim, którzy niepokoją się koniecznością złożenia ofiary,
rozda się odznaki z napisem ‘Już dałem’. W jednej nawie zostaną umieszczone drzewa
i kwiaty dla osób szukających Boga w przyrodzie. Lekarze zajmą się osobami, które chorują
wyłącznie w niedzielę. Dostarczymy aparaty osobom, które nie słyszą kazania, a specjalne
zatyczki tym, którym jest zbyt głośno. Kościół zostanie ozdobiony równocześnie gwiazdami
betlejemskimi i liliami wielkanocnymi dla tych, którzy zawsze i jedynie lubią jeden rodzaj kwiatów”
Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli
pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt26,40-41)
Dzisiaj czuwanie z Jezusem, stało się skazaniem na ciężkie roboty przymusowe. Bóg ofiaruje
nam wieczność. My dajemy Mu niechętnie kilka minut.
/Bruno Ferrero/

