OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 17.02 Dzień powszedni
1600 + Jarosława Brzozę (7 r. śm.)
1630 + Stefanię, Jana, Anielę Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów z int. rodziny
Wtorek 18.02 Dzień Powszedni
1600 + Jana, Mariannę Tkaczów z int. Władyszewskich
1630 + Mirosława Cerazego (11 r. śm.) zam. żona z dziećmi
Środa 19.02 Dzień Powszedni
1600 + Stefana Kutę, Stanisławę Borkowską zam. córka Elżbieta z rodziną
1630 O Boże błogosławieństwo w 7 r. ur. dla Aleksandry Wierzbickiej
Czwartek 20.02 Dzień Powszedni
1600 + Sławomira Brzozę zam. matka z rodziną
Piątek 21.02 Św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne)
1600 + Mieczysława Kowalskiego od uczestników pogrzebu
1630 + Henryka Pękalskiego od uczestników pogrzebu
Sobota 22.02 Katedry św. Piotra Apostoła (święto)
1600 + Władysława Frankowicza (26 r. śm.) Marię, Frankowicz i zm. z rodziny Łysaków
z int. Łysaków
1630 + Genowefę Ślusarczyk (r. śm.) z int. męża
Niedziela 23.02 VII Niedziela Zwykła
800 Msza Święta za parafię
1000 W 18 r. ur. Pauliny Piątek z int. dziadków i rodzeństwa
1200 O Boże bł. w 10 r. ślubu Mariusza i Moniki Malickich oraz o bł. dla ich dzieci
zam. rodzice
1600 + Mariana Misiora (13 r. śm.) Kazimierę, Janusza Misiorów, Helenę, Zygmunta Baranów i Zdzisława Kubickiego z int. rodziny

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

Extra…
× 17.02 - Światowy Dzień Kota
× 20.02 - Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę
× 20.02 - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
× 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
× 22.02 - Dzień Myśli Braterskiej
× 22.02 - Dzień Ofiar Przestępstw

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59, ks. Wikariusz 41 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
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Miłujmy się wzajemnie
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Syr 15,15-20 / 1 Kor 2,6-10 Ewangelia: Mt 5,17-37
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście
również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz
Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Komentarz…
Chodzi o to, ażeby przez ciebie twemu bliźniemu było dobrze: żeby przy tobie odnalazł samego siebie; gdy złamany – wyprostował się, gdy zgaszony – wybuchnął płomieniem, gdy stulony – zakwitnął. Ażeby przy tobie stawał się pełnym człowiekiem.
Najłatwiej zbyć potrzebującego jałmużną uśmiechu, dobrego słowa czy rzeczy. – Ale
to nie jest dobroć. Najwyżej tobie tylko tak się zdaje.
/ks. M. Maliński/

A w parafii…

Boży człowiek… - Św. Założyciele Zakonu Serwitów NMP (17 lutego)

▪ Przypominamy, że dnia 1 marca nasz rodak brat Jakub Edward Zawadzki złoży w Jędrzejowie profesję uroczystą z zachowaniem prawa kościelnego i konstytucji Zakonu Cysterskiego. Profesja uroczysta jest ślubami wieczystymi, które mnich składa do końca swoich dni.
Choć w formule profesji zakonnej nie są wymienione powszechnie ślubowane rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to mnich cysterski, idąc w ślady starożytnych
mnichów, przyrzekających stałość, zachowanie obyczajów monastycznych i posłuszeństwo
w określonym klasztorze „pod Regułą i Opatem”, zobowiązuje się tym samym do zachowywania owych ewangelicznych rad. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Z naszej
parafii zorganizowany będzie wyjazd autokarowy. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Do grona czczonych dziś Założycieli należeli:
Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt
Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino Sostegni,
Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti. Najbardziej znanym z nich jest św. Aleksy
Falconieri. Był kupcem i mieszkał we Florencji
w czasach, kiedy kraj przeżywał rozdarcie i bratobójcze walki. W 1215 roku w samą Wielkanoc
przy Ponte Vecchio we Florencji miała pojawić się
Matka Boża cała we łzach, opłakująca to, że Jej
dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i wojną. Dnia 15 sierpnia 1233 roku Matka Boża miała
pojawić się po raz drugi, okryta żałobą, pełna boleści. Reakcją na te objawienia było to, że wraz
z sześcioma rówieśnikami, również florenckimi
kupcami, Aleksy porzucił zajęcia i usunął się na
ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Założył
z nimi pobożną konfraternię, która podejmowała
zadośćuczynienie za życie i grzechy współziomków. Z czasem przeniosła się ona na Monte Senario, gdzie zbudowali skromny dom i kaplicę
Matki Bożej. Członkowie konfraterni rozważali
Mękę Pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej
Bolesnej. Tak powstał nowy zakon, tzw. serwitów, czyli sług Maryi. Wspólnota przyjęła regułę
św. Augustyna, a część konstytucji przejęła od dominikanów. Jako wędrowni kaznodzieje
serwici przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli nawet do Polski. W 1304 r. Stolica
Apostolska zatwierdziła ich Zakon. Istnieje on do dzisiaj. Największą sławą okrył zakon św.
Filip Benicjusz (+ 1285), który stał się prawodawcą tej rodziny zakonnej i najbardziej przyczynił się do jej rozpowszechnienia. Innym znanym serwitą był św. Peregryn Laziosi (+ 1345),
patron chorych na raka. Niebawem powstał także zakon żeński, serwitek, którego założycielką była św. Juliana Falconieri (1270-1341), bratanica Aleksego. Św. Aleksy zmarł 17 lutego
1310 r. dożywszy 100 lat. Modlitwa. Panie za wstawiennictwem świętych założycieli Zakonu
Serwitów daj nam siłę i wiarę do ciągłego głoszenia prawd ewangelicznych.

Znalezione…
„Czy protestanci są uczciwsi niż katolicy? Pytanie jest o tyle ciekawe, że jest kilka krajów protestanckich znanych ze swojej uczciwości, i kilka katolickich, o których tego nie można powiedzieć. Zresztą ostatnio byłem w górach na północy Szwecji. Na tyle daleko, że na szlakach i w schroniskach spotykaliśmy tylko Szwedów, Finów i Norwegów. Atmosfera była
swojska, czymś powszechnie przyjętym było zostawianie namiotów na cały dzień bez opieki
(tam był już tylko dzień). To może nic nadzwyczajnego. Ale jeśli szliśmy w góry, można było
bez problemu zostawić np. plecak na werandzie schroniska. I po powrocie dalej tam był. Nie
wiem, jak dla Czytelników, ale dla mnie, człowieka pochodzącego z kraju katolickiego, to jednak coś wyjątkowego. Dlaczego tam tak może być? - to pytanie wciąż mnie nurtuje. I co
u nas jest nie tak? Czy u nas nie ma przykazania: nie kradnij? Ba, my mamy nawet spowiedź. Ale protestanckie (nie tylko) filmy o charakterze prześmiewczym pokazują katolika,
który z premedytacją dokonuje kradzieży, albo zbrodni, a potem się spowiada. I ma odpuszczone. Za każdym razem nie mogę w to uwierzyć. O ile znam się na moralności katolickiej,
do rozgrzeszenia z kradzieży nie wystarczy żal za grzechy. Naprawdę nie wystarczy. Potrzebne jest zadośćuczynienie. Czyli innymi słowy - żeby być rozgrzeszonym, trzeba oddać.
Bez tego spowiedź jest nieważna. I ja nie znam innej moralności. Jestem katolikiem - jestem
uczciwy. Kiedy doczekam się takiego zrównoważenia dwóch części zdania? No i czego nam
w Polsce brakuje?”
/ks. Jacek Stryczek/

Tu es Petrus…
49. Św. Gelazy I (1.III.492-21.XI.496) Był jednym z najwybitniejszych
papieży V wieku. Już za czasów swoich poprzedników miał poważny
udział w kierowaniu Kościołem. W liście do cesarza Bizancjum w roku
494 sformułował klasyczną doktrynę o dwu władzach, która przez całe średniowiecze miała wielki wpływ na myśl zachodnią. Był zdecydowanym przeciwnikiem pelagianizmu i angażował się poważnie na
rzecz idei prymatu. Nie jest autorem zbioru praw nazwanego jego
imieniem, tzw. Dekretu Gelazego, ani tzw. Sakramentarza Gelazego.

Informacja
Od dnia 15 lutego
Telewizja
Trwam
rozpoczęła nadawanie naziemne i znalazła się na multipleksie pierwszym,
stając się dostępną
dla każdego widza.

Zakonnie…
Werbiści – są zgromadzeniem zakonnym powołanym do pracy misyjnej. Założył je w 1875 r.
bł. Arnold Janssen, w Polsce są od 1892 r. Zgromadzenie troszczy się o jak najbardziej skuteczny przekaz Ewangelii, wykorzystując nowe, dostępne środki przekazu. Podejmując pracę
misyjną w krajach o odmiennej kulturze, wśród ludzi o innej mentalności, stosuje zasadę inkulturacji, by wchodząc w rodzimą kulturę, niejako od wewnątrz wzbogacić ją wartościami
chrześcijańskimi.. Książki o tematyce misyjnej, religijnej, kulturalnej i społecznej drukuje Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”. Werbiści wydają także 5 periodyków. Prowadzą
również instytut teologiczny dla świeckich, Fundację Charytatywną im. Józefa z Szantungu
oraz Misyjną Wspólnotę Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego. Polscy błogosławieni werbiści to: o. Ludwik Mzyk, o. Alojzy Liguda, br. Grzegorz Frąckowiak, o. Stanisław
Kubista. Pełna nazwa: Zgromadzenie Słowa Bożego (SVD).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Szczęście jest dobrem najwyższym, które wszystkie dobra w sobie zawiera.”
/Św. Tomasz z Akwinu/

Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. Nagle zwraca
się do opiekunki: - Proszę Pani, ale to nie jest moje
dziecko!!! - A co za różnica i tak Pan jutro je przyprowadzi???

Coś dla ducha…
„O skarbie w jaskini”
Jest taka bajka, która opowiada, jak to pewien chłop przejeżdżał na ośle obok skały, gdy ta
akurat otworzyła się, ukazując w cudowny sposób swe niezliczone skarby. Wieśniak znał tę
legendę i wiedział, że skała otwiera się na bardzo krótki czas. Szybko więc wszedł do jej wnętrza, załadował, ile się dało, na osła i zamierzał wydostać się z jaskini. Już był na zewnątrz,
gdy zauważył, że zapomniał swojej laski. Zostawił więc osła i skarby, a sam zawrócił po kij.
W tym czasie jednak nadszedł czas zamknięcia skały i biedny chłop został w niej na zawsze.
Mieszkańcy wioski czekali rok na jego powrót, ale po tym czasie sprzedali wszystkie skarby
i osła. W ten sposób oni właśnie skorzystali z wielkiego szczęścia nieszczęśliwego człowieka,
którego zgubiło przyzwyczajenie do laski.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

