OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 10.03 Dzień Powszedni
1600 + Józefa Wawrzyckiego
1630 + Annę, Henryka Baryckich
Wtorek 11.03 Dzień Powszedni
1600 + Bolesława Kowalskiego z int. córki z rodziną
1630 + Edwarda Kołka od uczestników pogrzebu
Środa 12.03 Dzień Powszedni
1600 + Krystynę i zm. z rodziny Kutów
1630 + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego
i zm. z rodz. Paradowskich
Czwartek 13.03 Dzień Powszedni
1600 + Mieczysława Kowalskiego zam. swatowa Daniela z dziećmi
1630 + Mieczysława Domagałę od uczestników pogrzebu
Piątek 14.03 Dzień Powszedni
1600 + Stefanię, Wincentego, Tadeusza Kruków, Wojciecha Sobczyka z int. rodziny
Sobota 15.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Marię, Józefę, Władysława Więcek zam. Zygmunt Więcek
2) + Marię, Józefa Pszczołów, Franciszkę, Michała Wawrzyckich z int. rodziny
Niedziela 16.03 II Niedziela Wielkiego Postu
800 Msza Święta za parafię
1000 + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Władysława, Genowefę, Łatasiów zm. z rodziny
Zawadzkich, Danutę, Krzysztofa Dudzików z int. Tkaczów
1200 1) + Władysława i Edwarda Kasperków i Reginę Kasperek-Ciciorę
2) w intencji o. Jakuba Edwarda od uczestników pielgrzymki
1600 za zm. z rodziny Wawrzeńczyków
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Komentarz…
„Nie dopominaj
się wciąż o swoje prawa. Bo się
tylko uwikłasz,
wplączesz
w beznadziejną
bijatykę.
Nie
szukaj zemsty –
nie
tylko
ze
względu na miłość
bliźniego,
ale najpierw ze
względu na samego
siebie.
Szkoda
cię.
Twojej energii,
twojego czasu.
Zostaw.
Rób
swoje.
/ks. M. Maliński/

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Natalii Pękalskiej z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 09.03 - Dzień Statystyki Polskiej
× 10.03 - Dzień Mężczyzn
× 11.03 - Dzień Sołtysa
× 14.03 - Dzień Liczby Pi (π)
× 15.03 - Światowy Dzień Konsumenta
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Za nas i za nasze grzechy
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Rdz 2,7-9;3,1-7 / Rz 5,12.17-19 Ewangelia: Mt 4,1-11
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On
mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:
»Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził
swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Franciszka Rzymianka (9 marca)

▪ Dnia 1 marca w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie odbyła się ważna uroczystość.
Dwóch braci składało profesję uroczystą (śluby wieczyste) na ręce opata o. Edwarda Stradomskiego. Jednym z mnichów był nasz rodak br. Jakub Edward Zawadzki pochodzący
z Brzezin. Na uroczystą eucharystię przybyła liczna grupa pielgrzymów z naszej parafii, którzy chcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Dzień później brat Jakub przyjął w tej
samej świątyni święcenia diakonatu z rąk bp Piotra Skuchy. Również na tej uroczystości nie
zabrakło licznej delegacji z Brzezin. Te dwa wyjątkowe wydarzenia dzięki pięknej oprawie były mocnym przeżyciem dla wszystkich uczestniczących. Niejednemu zakręciła się łza w oku
podczas Litanii do Wszystkich Świętych czy momentu nałożenia przez nowego diakona stuły
i dalmatyki. Życzymy bratu Jakubowi (pierwszemu redaktorowi naszego pisma) wielu łask
Bożych i wytrwałości w wybranej drodze życia. Być diakonem, to znaczy, być sługą Jezusa
Chrystusa, który wśród uczniów postępował jak ten, który służy.
▪ Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi krzyżowej dla dorosłych
w piątek po mszy św. o godz. 16.00, oraz dla dzieci w sobotę po mszy św. o godz. 16.00.
▪ Zapraszamy wszystkie młode osoby chętne do zaangażowania się w działalność scholi parafialnej, które odbędzie się we wtorek 11 marca o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej na pl. rekreacyjno-sportowym w Brzezinach. Serdecznie zapraszamy
▪ Od 3 marca 2014 r. (w poniedziałek, wtorek, czwartek) rozpoczęły się nieodpłatne zajęcia
w Świetlicy „Przy Fontannie” w Brzezinach. Zajęcia mają na celu rozwijanie i inspirowanie
uczestników do twórczego myślenia oraz tworzenia niecodziennych rozwiązań. Zapisy dzieci
i młodzieży gimnazjalnej odbywają się na podstawie deklaracji wypełnionej i podpisanej
przez rodziców. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Franciszka urodziła się koło Rzymu w 1384 r. W bardzo
młodym wieku wydano ją za Wawrzyńca di Ponziani. Pan
Bóg dał małżonkom troje dzieci, których wychowaniem zajęła się Franciszka osobiście, nie wyręczając się kobietami
obcymi, jak to było wówczas zwyczajem w rodzinach magnackich. Zasłynęła z dobroczynności. Zaopatrywała także
sąsiednie kościoły w szaty i naczynia liturgiczne. Z trojga
dzieci Franciszki syn, Ewangelista, odszedł z tej ziemi
w siódmym roku życia; jej jedyna córka, Agnieszka, zmarła
w szóstym roku życia. Podczas wojny króla Neapolu z papieżem pałac Franciszki zrabowano, ponieważ wspomagała
papieża, przez co straciła środki do życia i pozostała sama męża i syna skazano na wygnanie. W czasie epidemii, jaka
nawiedziła Rzym w latach 1413-1414, z narażeniem własnego życia usługiwała zarażonym. Po powrocie męża i syna z wygnania zachęciła Wawrzyńca do złożenia ślubu czystości. Odtąd Franciszka oddała się jeszcze gorliwiej modlitwie i posłudze ubogim. Rychło znalazły się szlachetne panie, które zapragnęły wieść podobny tryb życia. W taki sposób powstało stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel
uświęcenie członkiń przez modlitwę, uczynki pokutne i miłosierdzie. Franciszka osiadła z nimi
przy kościele S. Maria Nova przy Forum Romanum i Colosseum. Po śmierci ostatniego syna,
a następnie męża, Franciszka przyjęła habit i zamieszkała przy tym kościele. W nim ją pochowano; zmarła 9 marca 1440 r., mając 56 lat. Była obdarzona niezwykłymi łaskami mistycznymi. W nagrodę za bezgraniczne oddanie Pan Bóg nawiedził Franciszkę wizjami i darem ekstaz, zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych. Największym jednak przywilejem, jakim miała się cieszyć Franciszka, w hagiografii nader rzadkim, to częste oglądanie przy sobie Anioła Stróża. Modlitwa. Boże, który świętą Franciszkę,
Twą służebnicę, między innymi darami łaski, wyszczególniłeś widomym towarzystwem anioła,
spraw miłościwie, prosimy Cię, byśmy za pomocą jej pośrednictwa godni byli dostać się do
towarzystwa aniołów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Z Watykańskiej Ziemi…

Tu es Petrus…

„Nasz egoizm popycha nas do tego,
aby wydawać się ważnym wobec
innych ludzi, a powinniśmy tymczasem prosić o łaskę pokory, obranie
tej drogi, którą Jezus przeszedł jako
pierwszy. To właśnie jest nasza radość, to jest nasza płodność: iść
z Jezusem. Inne radości nie są
owocne; myślą jedynie o tym - jak
mówi Pan - aby zyskać świat cały,
ale w końcu tracą i niszczą życie.
Na początku Wielkiego Postu prośmy Pana, aby nas nauczył trochę
tego stylu chrześcijańskiej służby,
radości, unicestwienia samych siebie i owocności z Nim, tak jak On
tego chce”
/papież Franciszek/

52. Św. Hormizdas (20.VII.514-6.VIII.523) Od roku
482 istniała schizma między Kościołem Wschodu i Zachodu: powodem była herezja monofizytyzmu, której
Bizancjum broniło, a którą Rzym odrzucał. Hormizdas
na życzenie wschodniorzymskiego cesarza Justyna
przesłał mu przez siebie ułożoną formułę wiary, całkowicie zbieżną z uchwałą Soboru w Chalcedonie i potępiającą wszystkie odstępstwa od tej nauki. Cesarz zatwierdził tę formułę wiary; uznał on, że w Rzymie
w sposób nienaruszony przechowywana jest wiara
apostolska, a także zaakceptował prymat biskupa
rzymskiego. Tym samym zakończyła się schizma. Zbliżenie do Bizancjum wzbudziło podejrzenia króla Wizygotów Teodoryka, który odtąd stał się wrogiem papieża. Nie miało to jeszcze żadnych bezpośrednich skutków dla samego Hormizdasa; ucierpieć z tego powodu
miał dopiero jego następca Jan I.

Zakonnie…
Wspomożycielki – ich powołaniem jest pomaganie cierpiącym oczyszczenia duszom zmarłych, przez modlitwę, ofiarę i prace apostolskie. Wspomożycielki składają akt heroicznej miłości za zmarłych, który polega na zrzeczeniu się na ich korzyść wszystkich zasług za życia
i modlitw ofiarowanych w ich intencji po śmierci. We wspólnotach, gdzie jest to możliwe, siostry podejmują stałą opiekę nad żyjącymi samotnie osobami w podeszłym wieku. W miarę
możliwości siostry z poszczególnych wspólnot starają się odpowiadać na doraźne potrzeby
Kościoła lokalnego. To bezhabitowe zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński w 1889 r.
Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Cierpieniem zdobędzie się wię- W 1952 roku swojej podopiecznej, świeżo upieczonej naucej dusz niż najlepszym kaza- czycielce, ks. Karol Wojtyła podarował notes z dedykacją:
niem.”
/Św. Teresa z Lisieux/ W tym notesie nie pisz dwójek, o to prosi Cię dziś Wujek!

Coś dla ducha…
„O garnku pełnym wody”
Stara indyjska legenda opowiada o czterech żebrakach, którzy pewnego wieczoru spotkali się
przypadkowo w jakiejś opuszczonej chacie. Żebrali cały dzień, a teraz siedzieli wokół ogniska, obserwując się z pewną dozą nieufności. Owoce ich pracy nie były bowiem zbyt okazałe:
pierwszy wyżebrał tylko trochę mięsiwa, drugi – trochę warzyw, trzeci – nieco przypraw,
czwarty – garstkę ryżu. Któryś z nich zaproponował, aby postawić garnek z wodą na ogniu
i aby każdy wrzucił do garnka zawartość swojego worka; w ten sposób powstanie smaczna
i pożywna zupa dla wszystkich. Wszystkim spodobał się ten pomysł, ale pierwszy pomyślał,
że bez jego mięsa zupa też będzie smakować. Jak pomyślał, tak zrobił, i udał, że wrzuca
mięso do garnka. Pozostali trzej pomyśleli tak samo, i też udawali, że wrzucają swój wkład do
zupy. Gdy zdjęto garnek z ognia, okazało się, że jest w nim tylko gorąca woda. Sporom i kłótniom nie było tej nocy końca.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

