OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 25.05 Św. Grzegorza VII, papieża (wsp. dowolne)
1730 + Jana, Helenę, Józefa, Mieczysława Raczyńskich z int. Krystyny Materek
1800 + Henryka Lecha ( 21 r. śm.), Zofię Lech, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskich
Wtorek 26.05 Św. Filipa Nereusza, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1730 + Teresę Wieczorek z int. dzieci
1800 + Marię Więcek z int. dzieci z rodzinami
Środa 27.05 Św. Augustyna z Canterbury, biskupa (wsp. dowolne)
1730 + Stanisława Kowalskiego, Władysława, Franciszkę, Mariana Kowalskich, Jerzego,
Mieczysława Gruszczyńskich z int. Stanisławy Kowalskiej
1800 + Józefa Dziubka (r. śm.), Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
Czwartek 28.05 Czwartek VII tygodnia wielkanocnego
1700 Tadeusza Pabjana, Mariannę Pabian, Helenę Janusz z int. Pabjanowej
1730 + Stanisława Kruka, Jerzego Domagałę z int. Elżbiety Domagała
1800 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich, Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
Piątek 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp.
wsp. obowiązkowe)
obowiązkowe)
700 + Magdalenę Woźniak z int. rodziców
1800 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów, Stefanię, Michała Jaszczyków z int. Jaszczykowej
Sobota 30.05 Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika (wsp. obowiązkowe)
obowiązkowe)
700 + Anielę, Tadeusza Wotlińskich, Mariannę, Stanisława Zarzyckich z int. rodziny
730 + rodz. Kubickich, Pietszczyków, Cudzików, Romana Ucherę, Wiesława Burasa z int.
Kubickich
1400 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
NIEDZIELA 31.05 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
800 + Mariannę, Władysława Malickich, Otolie, Bolesława, Stanisława Salamonów z int.
Malickich
1000 + Władysławę, Franciszka Pietszczyków z int. syna z Kielc
1200 + Irenę Kij (r. śm.) z int. rodziny
1600 1) + Józefa Rajkiewicza ( r. śm.)
2) + Wincentego Prędotkę, rodz. Prędotków i Pękalskich z int. Prędotowej
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 25 maja – Dzień Mleka
× 26 maja – Dzień Matki
× 27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

Wniebowstąpienie Pańskie
24 maja 2009 r.
Nr 26
Czym jest
Wniebowstąpienie Pańskie?
Wniebowstąpienie to wejście
Chrystusa wraz z uwielbionym
ciałem do nieba.. Ono daje nam
nadzieję zjednoczenia się z Nim
w wiecznej chwale. Opieramy ją
na słowach Chrystusa: „Idę
przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem”
(J 14,2-3). Chrystus Pan, jako
jedyny Kapłan nowego i wiecznego Przymierza „wszedł do
nieba, aby teraz wstawiać się
za nami przed obliczem Boga”
(Hbr 9,24).

CHRYSTUS
POWRÓCI!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 1,1-11 / Ef 1,17-23 Ewangelia: Mk 16,15-20
„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Komentarz…
Kiedyś w prowincjonalnej dziurze Jezus powiedział tak garstce swoich uczniów. Nieprawdopodobne, a jednak dziś czytamy Ewangelię po angielsku, francusku, włosku.
Czyta czarny ksiądz Murzyn i ksiądz Eskimos, który na ambonie pachnie tranem.
W jakimkolwiek języku weźmiemy do ręki Ewangelię, poczytamy wszystko od Betlejem po Golgotę, przekonamy się, że nikomu na świecie nie możemy tak wierzyć, jak
Jezusowi. „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Przez dwa
tysiące lat wielka rodzina ludzi wierzących pielęgnuje skarb przekazany przez Jezusa
w mieścinie, gdzieś na końcu świata.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Urszula Ledóchowska (29 maja)

▪ W ostatnim czasie zostały pomalowane ściany w zakrystii. Pracę społecznie wykonali Konrad Mazur i Przemysław Lach. Bardzo dziękujemy.
▪ 18 maja podczas nabożeństwa majowego modliliśmy się w intencji uczniów i nauczycieli
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Był to dzień rocznicy urodzin patrona szkoły.
▪ W ubiegłym tygodniu pan Michał Baran wykonał prace remontowe przy ścianie za ołtarzem
Św. Antoniego. Serdeczne Bóg zapłać.
▪ Zostały zakupione 4 krzesła dla nowożeńców i świadków. Całkowity koszt – 1600 zł. Jesteśmy wdzięczni panu Kazimierzowi Kochanowi za pomoc w sfinalizowaniu zakupu.
▪ 24 maja Towarzystwo Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje festyn rodzinny w centrum
wsi w Brzezinach połączony z licytacją obrazów. Początek o godz. 15.00. Zapraszamy!
▪ Nasza parafia otrzymała od Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy ołtarzu Pana Jezusa Ukrzyżowanego dotację w wysokości 9900 zł. Dziękujemy
Komitetowi Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach za efektywne starania w pozyskaniu
środków.
▪ 30 maja o godz. 14:00 – 36 dzieci z naszej parafii przystąpi do sakramentu I Komunii Świętej. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
▪ 30 maja, w najbliższą sobotę o godz. 19.30 nasza schola parafialna poprowadzi czuwanie
w kościele w Morawicy z okazji Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Serdecznie
wszystkich zapraszamy, w szczególności młodzież!
▪ Zapraszamy na nabożeństwa majowe, codziennie po ostatniej mszy popołudniowej.

Julia Maria urodziła się 17 kwietnia 1865 r. Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny. W roku ukończenia nauki przybyła wraz
z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie
i w dniu obłóczyn przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. W 1907 r. wyjechała do pracy w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego internatu i liceum św. Katarzyny. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum
dla dziewcząt. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,
zwane urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je w dniu 7 czerwca 1920 r.
Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym.
Beatyfikowana została przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. 18 maja 2003
roku, w dniu swoich 83 urodzin, Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.
Modlitwa. Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na
pragnienia serca Twego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona
odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Amen.

Pierwsza Komunia Święta

Bliżej Eucharystii…

Pan Jezus powiedział: „ Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie”.
Dużo czasu upłynęło by dzieci
w wieku około 7 lat mogły przyjąć
Chrystusa po raz pierwszy do swego
serca. Stało się to w 1910 dzięki
papieżowi Piusowi X. Mówił on:
Kiedy Pan weźmie w posiadanie te
czułe serca (dzieci), demon nie
będzie już mógł nimi zawładnąć (...),
byłoby
lepiej,
gdyby
dzieci
przyjmowały Jezusa, kiedy mają jeszcze czyste serca, tak,
aby Jezus wszedł do ich młodych serc, zanim uczyni to
szatan”. Dlatego też Pius X udzielał Komunii Świętej siedmio-, sześcio-, a nawet czteroletnim dzieciom. Pierwsza
Komunia mimo, że nie jest dniem ustawowo wolnym od
pracy, to jest wielkim świętem, szczególnie dla dziecka, ale
i dla jego najbliższych i całej wspólnoty Kościoła.
/ez/

Aklamacja po przeistoczeniu –
jest odpowiedzią wiernych,
w której wyrażają swoją wiarę
w obecność Jezusa Chrystusa
w Eucharystii. Jest wyznaniem
wiary w Ofiarę, którą złożył on
na krzyżu, wyrazem wiary
w
Jego
zmartwychwstanie
i oczekiwania Jego powtórnego,
chwalebnego przyjścia.
Anamneza – jest to część modlitwy eucharystycznej odmawiana po przeistoczeniu i po
aklamacji ludu. Zawiera ona
wspomnienie misterium Chrystusa
–
Jego
śmierci
i zmartwychwstania oraz wejścia do chwały.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia.”
/Jean-Paul Sartre/

Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega dzieci: - Pamiętajcie, że nie
wolno całować kotków ani piesków, bo od tego mogą się przenosić groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład? Zgłasza się Jasio: Ja
mam proszę pani. Moja ciocia raz całowała kotka. - I co? - No i zdechł…

26 maja – Dzień Mamy
Dobrze, że jest takie święto. Dobrze, że chociaż tego dnia mogę wyznać swojej mamie
to, czego jej nie potrafię powiedzieć w ciągu roku, bo może nie mam na to czasu, nie
mam możliwości. Bo może się wstydzę. Ona zawsze była, jest i będzie – MAMA. Wtedy kiedy przeżywasz trudności, kiedy ci smutno i źle. Wtedy kiedy się cieszysz i spotkało cię coś dobrego. W każdej sytuacji jest z tobą. Ktoś powie, że to banał, ale w takim dniu nie ważne są prezenty. Ważne jest, by powiedzieć te dwa słowa – Kocham
i dziękuję, by przytulić. Niech tego dnia każda z mam usłyszy te słowa. A może twoja
mama, spogląda na ciebie z domu Ojca. Ona jest przy tobie, nawet po śmierci. Zapal
znicz na grobie i też powiedz jak bardzo ją kochasz. Bo jak pisał św. Paweł „miłość
nigdy nie ustaje”.
/ez/

„Jan Paweł II – Patron najgodniejszy”
Pod takim tytułem w miniony wtorek w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbył
się I Międzygminny Konkurs wiedzy o Papieżu Polaku. Jego pomysłodawczynią i organizatorem była mgr Beata Łabęcka. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Morawica. W rozgrywkach
wzięły udział dzieci klas III z 11 szkół podstawowych z kilku gmin. Lista zwycięzców przedstawia się następująco: I miejsce – SP Włoszczowice, II – SP Drugnia, III – SP Morawica.
Pozostałe szkoły zdobyły wyróżnienia. Wszyscy otrzymali pamiątkowe albumy o Ojcu Świętym. W gronie sponsorów znalazło się także pismo „Sanctus”. Gratulujemy pomysłu..
/ez/

Coś dla ducha…
„Sygnał”
Po okropnej burzy biedny rozbitek, dryfując uczepiony do resztek swej łodzi, dotarł do plaży
małej pustynnej wysepki. Wyspa ta to w zasadzie trochę niegościnnych i suchych skał. Rozbitek zaczął usilnie prosić Boga, by go wybawił. Każdego dnia obserwował linię horyzontu
w oczekiwaniu na pomoc, ale nikt z nią nie śpieszył. Po kilku dniach poczynił pewne przygotowania. Z niemałym wysiłkiem skonstruował narzędzia do uprawy ziemi oraz do polowania.
W pocie czoła wzniecił ogień, zbudował szałas i schron na chwile burzy. Upłynęło kilka miesięcy. Rozbitek nie przestawał się modlić, ale żaden statek nie pokazywał się na horyzoncie.
Pewnego dnia niespodziewanie wiatr powiał na ogień i płomienie musnęły maty. W mgnieniu
oka wszystko się zapaliło. Chmury gęstego dymu wznosiły się w niebo. Wielomiesięczna praca w krótkiej chwili obróciła się w niewielką kupkę popiołu. Rozbitek, który usiłował cokolwiek
ocalić, rzucił się na ziemię, wylewając łzy w piasek. - Panie Boże, dlaczego? Dlaczego właśnie tak się stało? - Kilka godzin później duży statek przybił w pobliże wyspy. Ratownicy
przypłynęli szalupą, aby zabrać rozbitka. - Skąd dowiedzieliście się, że tu jestem? - Spytał
rozbitek z niedowierzaniem. - Widzieliśmy sygnały dymne - odpowiedzieli.
/Bruno Ferrero/

