OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKI
Poniedziałek 31.03 Dzień Powszedni
800 + Stanisława Łopackiego (24 r. śm.) z int. córki
1000 Msz św. dziękczynno-błagalna za Marcina i Ewę
1200 + Stefanię Słowińską, Władysława Ślusarczyka, Franciszkę i Edwarda Węgrzynów
1800 w 5 r. ur. wnuka Kacpra z int. dziadków
Wtorek 01.04 Dzień Powszedni
800 Msza Święta
1000 + Mariannę Bentkowską od uczestników pogrzebu
1200 Do MB Ostrobramskiej w intencji żywych i zmarłych członków koła różańcowego zelatorki Ireny Goli z Kowali
1800 + Józefa Węgrzyna
Środa 02.04 Dzień Powszedni
700 + Aleksandra Kozakowskiego od rodziny Krzyszkowskich
1800 1) + Edwarda Brzozę z int. Jolanty z córką
2) Msza Św. w r. śm. Jana Pawła II od uczniów i rodziców z ZS w Brzezinach
Czwartek 03.04 Dzień Powszedni
700 + Ryszarda Stokowca (imieninowa)
1800 + Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zygadło, Mariannę Skarbek, Teodorę
Janaszek z int Zygadłowej
Piątek 04.04 Św. Izydora biskupa i doktora Kościoła.(wsp. dowolne)
1800 1) W 5 r. ślubu Wioletty i Sebastiana o Boże bł. w dalszym życiu
2) + Stanisława Jędrochę, Władysławę, Stanisława, Henryka Jędrochów, Zofię Pobocha, Henryka, Stanisława Wiejasów z int. rodziny
Sobota 05.04 Dzień Powszedni
700 + Bartosza Dziewięckiego
1800 1) + Tomasza Kubickiego z int. rodziców
2) + Henryka Pędzika z int. rodziny
Niedziela 06.04 V Niedziela Wielkiego Postu
800 + Stefana, Jerzego Krawczyka, Stanisława Pietszczyka z int. rodziny
1000 Msza Święta za parafię
1200 + Władysława i Edwarda Kasperka i Reginę Kasperek-Ciciorę
1600 + Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego i zm. z rodziny Ślusarczyków
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Słowo Boże na dziś…

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

Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a / Ef 5,8-14
Ewangelia: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
„Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego
człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył
je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to
nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni
twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli:
Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś
mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego
człowieka, niedawno jeszcze niewidomego,
do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus
uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy
więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co
o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Na to dali mu
taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?
Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon.”

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

Może polegniesz. Może realizując swoje życie według wzoru Jezusa, przegrasz: twoja bezinteresowność będzie przez innych wykorzystywana; twoja uczciwość nie zostanie przez nikogo zauważona; twoje zasługi nie zostaną przez nikogo wyróżnione;
nie dojdziesz do żadnych dużych pieniędzy. Przylepią ci łatkę fantasty, naiwnego,
nieżyciowego, niepraktycznego. Może polegniesz. Może przegrasz. Ale tylko tak jak
On przegrał, tak jak On poległ.
/ks. M. Maliński/
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Komentarz…

Św. Rafale Kalinowski - módl się za nami

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Balbina (31 marca)

▪ Dziś w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Nauki będzie głosił
o. Krzysztof Górski – karmelita z Piotrkowic, którego serdecznie witamy i życzymy szczególnie na ten czas pomocy Ducha Świętego. Plan rekolekcji: Niedziela 8.00 msza dla dorosłych; 10.00 msza dla dzieci; 12.00 msza dla dorosłych, wprowadzenie relikwii św. Rafała;
15.30 Gorzkie Żale i msza dla dorosłych. Poniedziałek - dzień spowiedzi 8.00 msza dla
dzieci; 10.00 msza dla dorosłych; 12.00 msza dla dorosłych; 18.00 msza dla dorosłych. Wtorek 8.00 msza dla dzieci; 10.00 msza dla dorosłych; 12.00 msza dla chorych; 18.00 msza dla
dorosłych. Osoby obłożnie chore, które chcą przyjąć kapłana można zgłaszać w zakrystii.
▪ W ostatni dzień rekolekcji we wtorek po ostatniej Mszy Świętej zapraszamy na plebanię.
Ojciec rekolekcjonista będzie bezpłatnie rozdawał przybyłym wyjątkową konfiturę z owoców
pitaji przywiezioną prosto z Izraela. Liczba słoiczków ograniczona.
▪ W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego odbyło się w naszym kościele uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Maryjo Matko Nasza ratuj bezbronne życie ludzkie!
▪ W niedzielę 13 kwietnia w naszym kościele odbędzie się VII Konkurs Palm Wielkanocnych
organizowany przez Redakcję Pisma SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręcznego
przygotowywania palm. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po
mszy świętej o godz. 10.00.
▪ W nocy z soboty na niedzielę został w naszym kraju zmieniony czas z zimowego na letni.
Przypominamy, że od poniedziałku msza święta popołudniowa na tygodniu odprawiana jest
o godz. 18.00.
▪ Dnia 2 kwietnia mija 9-ta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji zapraszamy
wszystkich wiernych do uczestnictwa w Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszym kościele.
Bł. Janie Pawle II módl się za nami!
▪ W sobotę 26 kwietnia będziemy przezywać w naszej parafii Dzień Chorych, który rozpocznie się mszą świętą o godz.11.00. W programie przewidziano m.in. spotkanie świąteczne
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Piekoszowa. Dzień ten wpisuje się w przygotowania do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Posiadamy dwa dokumenty, które opisują życie i męczeństwo Balbiny. Niestety, pochodzą one z wieku VI
i zawierają wiele legend, w których tak bardzo rozmiłowało się średniowiecze. Jeden z tych dokumentów to opis
męczeńskiej śmierci papieża, św. Aleksandra, a drugi to
opis męczeńskiej śmierci św. Balbiny i św. Hermeta. Balbina miała być córką św. Kwiryna, który na dworze cesarza Hadriana (117-138) piastował wysoki urząd trybuna
wojskowego. Sam cesarz nie był początkowo nastawiony
wrogo do chrześcijan, jak przed nim Neron i Domicjan.
Pod wpływem apologii, jaką skierowali do niego w obronie chrześcijaństwa św. Arystydes i św. Kwadratus, zakazał on samosądów na chrześcijanach. Niestety, wydał
dekret zezwalający na skazywanie na śmierć tych chrześcijan, którzy zostaną oskarżeni o wyznawanie wiary
w Chrystusa i w sądzie wyrzekną się jej. Tak więc właśnie za panowania cesarza Hadriana ponieśli śmierć męczeńską papieże: św. Sykstus I (+ 125) i św. Telesfor
(+ 136), św. Kwiryn, ojciec Balbiny, i wielu innych. Nie
jest jednak pewne, czy św. Kwiryn i jego córka ponieśli śmierć męczeńską za cesarza Hadriana, czy też za panowania cesarza Marka Aureliusza (161-180), jak przypuszczają niektórzy hagiografowie. Jeżeli tak, to dane o ich męczeństwie trzeba by przenieść na czas nieco
późniejszy. Balbina miała przyjąć chrzest wraz ze swoim ojcem i z całą rodziną z rąk św.
Aleksandra I, papieża (+ ok. 115). Przyczyną nawrócenia się całej rodziny miało być nagłe,
cudowne uzdrowienie Balbiny, którą umierającą zaniesiono przed św. Aleksandra. Według
podanych źródeł wielu młodzieńców z najszlachetniejszych rodzin rzymskich ubiegało się
o rękę Balbiny. Jej ojciec zajmował wszak wysokie stanowisko i posiadał spory majątek. Balbina odrzuciła kategorycznie wszystkie oferty. To właśnie miało stać się przyczyną jej śmierci,
gdyż zawiedzeni pogańscy konkurenci o jej rękę oskarżyli ją przed cesarzem, że jest chrześcijanką. Wraz z ojcem wtrącono ją do więzienia. Kiedy zaś nie załamała się na widok tortur,
zadawanych jej ojcu, została ścięta mieczem. Modlitwa. Panie Boże, Stwórco Świata przez
wstawiennictwo św. Balbiny prosimy Cię, byśmy w całym Twym stworzeniu widzieli Twoje
Święte Oblicze i nigdy się go nie wyparli nawet pod groźbą śmierci. Amen

Ekstra…

Tu es Petrus…

× 01.04 - Międzynarodowy
Dzień Ptaków
× 01.04 - rozpoczyna się
akcja ogólnokrajowa: Tydzień Czystości Wód (od 1
do 7 kwietnia
× 02.04 - Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci
× 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia
× 04.04 - Międzynarodowy
Dzień Wiedzy o Minach
i Działań Zapobiegających
Minom

55. Bonifacy II (22.IX.530-17.X.532) [Dioskur, 530] Był urodzonym w Rzymie Gotem. Objął urząd papieża 22 września 530.
Jego poprzednik Feliks IV jeszcze przed swą śmiercią wyznaczył go na papieża. Wrogie Gotom stronnictwo wśród rzymskiego kleru wybrało antypapieża Dioskura; ten jednak zmarł już 14
października 530. Papież Bonifacy II na zmarłego już przeciwnika nałożył ekskomunikę. W r. 531 wydał List do św. Cezarego
z Arles, zatwierdzający synod w Orange.
Intencja różańcowa na kwiecień
Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.
Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach
misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania

Z Watykańskiej Ziemi…
„Zbawienia się nie kupuje ani nie sprzedaje, ale otrzymuje się je w darze. Nie można
go kupić za cenę krwi byków czy kozłów, ale aby zbawienie wstąpiło w nas, potrzeba
jedynie serca pokornego i posłusznego, takiego jakie ma Maryja. A wzorem tej drogi
zbawienia jest sam Bóg, Jego Syn, który nie cenił takiego niezaprzeczalnego dobra,
jak bycie równym Bogu, o czym wspomina św. Paweł”
/papież Franciszek/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie
żołnierzem, który szuka swojej przyjemności,
lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który
w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój.”
/św. Rafał Kalinowski/

- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - Pyta
ksiądz na lekcji religii. Dzieci kolejno odpowiadają: - Trzeba pomagać rodzicom! - ... być dobrym! - ... chodzić do kościoła! A Kazio woła: Trzeba umrzeć!

Coś dla ducha…
„O dwóch perłach”
Mistrz, siedząc na brzegu rzeki, pogrążył się w medytacji, gdy jeden z jego uczniów przyniósł
mu dwie duże perły i złożył u stóp na znak szacunku i oddania. Mędrzec otwarł na chwilę
oczy, podniósł niedbale jedną z pereł i tak zaczął ją obracać w palcach, że mu się wysmyknęła i wpadła prosto do wody. Zdumiony uczeń natychmiast zanurkował za perłą i chociaż szukał aż do wieczora, nie udało mu się znaleźć zguby. W końcu – mokry i zziębnięty – wrócił do
mistrza: - Musiałeś przecież widzieć, gdzie wpadła perła, pokaż mi dokładnie to miejsce,
a wyłowię ją dla ciebie. Starzec wziął drugą perłę i rzucił na środek mówiąc: - O, dokładnie
tam.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

