OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 22.06 św. Jana Fishera,
Fishera, bp i Tomasza More'a, męczenników
700 + Teresę Litwin z int. kolegów i koleżanek z pracy oraz kupców z giełdy
1730 + Stefanię (r. śm.), Jana, Czesława Skarbków, Janinę Piotrowską z int. Frankowiczów
1800 + Władysława, Mariannę, rodz. Domagałów, Frankowiczów, Jana, Mariannę
Wtorek 23.06 Dzień powszedni
1730 Do SPJ dziękczynna w 25 r. ślubu Janusza i Beaty Barwinków
1800 + rodz. Zabojszczów, Piotrowskich, Franciszka Zegadło, Ks. Bogdana Piotrowskiego
z int. Piotrowskich z Podwola
Środa 24.06 Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)
700 + Jana Sochę, Piotra Sochę z int. Sochowej
730 + Jana Domagałę, Mariannę, Stefana Domagałów z int. córki z rodziną
900 Do SPJ i MB w intencji Ks. Proboszcza z int. parafianek
Czwartek 25.06 Dzień powszedni
700 + Władysława i Feliksę Mazurów z int. Tadeusza Mazura
1800 + Mieczysława (r. śm.), Ryszarda Pobochów z int. rodziny
Piątek 26.06 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana (wsp. dowolne)
700 + Pawła Brzozę (1 r. śm.) z int. matki
1730 + Zofię, Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwinów z int. Więcławskich z Małej Kowali
1800 + Władysława Nowaka, ks. Edwarda Nowaka, Jana, Władysława Gołąbków, Janinę,
Władysława Ślusarczyków z int. Stanisława Nowaka z rodziną
Sobota 27.06 Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (wsp. do
dowolne)
1600 Do SPJ i MB w 1 rocznicę ślubu Jolanty i Adama z int. matki
1630 + Karola Tetelewskiego, Władysława Tetelewskiego z int. Stanisława Tetelewskiego
1700 msza ślubna
1800 + Władysława Kruka, Helenę, Eugeniusza Kruków z int. Lewoniewskich
Niedziela 28.06 XIII Niedziela Zwykła
800 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków z int. syna Józefa z żoną
1000 + Mariana Bentkowskiego, Władysława Domagałę z int. rodziny
1200 + Mieczysława (r. śm.), Tadeusza, Jadwigę Kowalskich, Jana, Mariannę, Augustyna
Cielątków z int. Kowalskich
1600 1) Do SPJ i MB w 18 r. urodzin Moniki z int. rodziców
2) Do SPJ i MB w 25 r. ślubu Doroty i Henryka Pietszczyków z int. rodziców

Ekstra…
× 21 czerwca – Przesilenie Letnie
× 27 czerwca – odpust w Morawicy
× 19 lipca – odbędzie się pielgrzymka do Pacanowa (Sanktuarium Krzyża), Dębowca
(Sanktuarium Matki Bożej) i Zabawy (Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny). Cena wyjazdu to 40 zł. Wyjazd o godz. 6:00. Zapisy u p. Ireny Goli (tel. 041 311 71 81) do 5 lipca.

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
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XII Niedziela Zwykła
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Komentarz…

Pod Twoją Obronę,
uciekamy się
Święta Boża Rodzicielko

Trzydzieści, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, trzysta lat temu mniej
więcej tak komentowano ten
fragment Ewangelii. Na Kościół
przypominający łódź z Jezusem
śpiącym na pokładzie, rzucają
się – jak burza – po kolei liczi
wrogowie: Neron, Wizygoci,
Turcy z półksiężycem, francuscy encyklopedyści z Wolterem,
Luter z diabłem w kałamarzu,
kalwini z zimnymi oczami, komuniści, masoni. Wszystko to
jednak nie może zaszkodzić
Kościołowi. Jezus wstaje i ucisza spienione fale. Herod, Luter
i masoni nigdy nie byli nieszczęściem dla Kościoła. Za
czasów Heroda nad Jezusem
w Betlejem stało najbardziej
pogodne niebo, które prowadziło pasterzy i Mędrców. Największym nieszczęściem dla Kościoła są katolicy, którzy za
płytko czerpią z Ewangelii. Największym nieszczęściem jest
brak miłości. Najbardziej boją
się ludzie małej wiary, małej
teologii, małej nauki i małego
serca.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Job 38,1.8-11 / 2Kor 5,14-17 Ewangelia: Mk 4,35-41
„Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Chrzciciel (24 czerwca)

▪ W najbliższą środę nasz Ks. Proboszcz obchodzi swoje imieniny. Msza św. w jego intencji
zostanie odprawiona o godzinie 9:00. Już dziś składamy serdeczne życzenia.
▪ Została podpisana umowa na pomalowanie ściany tęczowej. W miniony poniedziałek, dzięki pomocy naszych parafian ustawione zostały już rusztowania przed prezbiterium. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać za poświęcony czas.
▪ Jak co roku z Wiślicy wyruszy kolejna, już XXVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny u ks. Rafała.

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu
w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej. W młodym wieku Jan, zapewne po śmierci
podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z możliwości zostania kapłanem i rozpoczął życie pustelnika na
pustyni. Tu został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się wzywanie ludzi do nawrócenia
oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Mesjasza. Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania
był symboliczny chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordanie. Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa Jan został wtrącony do
więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei Heroda Antypasa. Na skutek
spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został ścięty. Modlitwa. Miłosierny Boże, prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, byśmy zawsze głosili Ciebie wszystkim ludziom na świecie. Amen.

„Matka – Ojciec – Dziecko – Rodzina”

Bliżej Eucharystii…

Pod tym hasłem dnia 10.06.09 o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Kowali odbył się II Wieczór Poezji i Tradycji zorganizowany przez panią Dyrektor Małgorzatę Markiewicz i panią Sołtys
Renatę Posłowską. Nawiązywał on do minionego Dnia Matki,
Dnia Dziecka i zbliżającego się Dnia Ojca. W pierwszej części
wystąpili uczniowie Teatrzyku Szkolnego prowadzonego przez
panią Marzannę Krajewską. Przedstawienie miało tytuł "Rzecz
o
Kaziu,
treserze
swoich
rodziców". Wystąpienie uczniowie
rozbawiło
zgromadzoną
na
spotkaniu publiczność. W drugiej
części pani Sołtys zaśpiewała
napisane przez siebie piosenki i
zaprosiła do wywiadu gości. Pani
Dyrektor, poetka ludowa Henryka
Brzoza, pani Marianna Węgrzyn,
ksiądz Rafał Nowiński, pan
wizytator Wiesław Stanisławiak,
panie Wojda i Bendkowska,
uczennica VI klasy Ola, uczeń VI
klasy Maciek oraz pan w-ce kurator Lucjan Pietrzyk opowiedzieli
o relacjach jakie mają z najbliższymi ze swoich rodzin. Na zakończenie glos zabrał Wójt gminy Sitkowka-Nowiny Stanisław Barycki. W swej wypowiedzi nawiązał do trudnych sytuacji rodzinnych.
Mówił o tym, że często dzieci zapominają o swoich obowiązkach
względem rodziców, ale bywa również odwrotnie. Atmosfera tego
spotkania była bardzo sympatyczna. Za zaangażowanie w to spotkanie serdecznie dziękuje pani Dyrektor i pani Krajewskiej, a także pani Marzenie Pabian, która jak zwykle zadbała o dekoracje.
Dziękuje również wszystkim którzy przybyli na to spotkanie, wymienionym gościom, rodzicom i uczniom.
/Renata Posłowska/

Modlitwa Pańska (Ojcze
nasz) – jest modlitwą
o szczególnej wartości
dla chrześcijan, gdyż nauczył jej sam Jezus
Chrystus. Odmawiają ją
wszyscy wierni wraz
z kapłanem. Modlitwę tę
poprzedza zachęta kapłana. Modlitwa Ojcze
nasz stanowiła przygotowanie do Komunii św.
już w IV w., o czym
świadczą w swoich pismach np.: św. Cyryl Jerozolimski i św. Augustyn. W starożytnych
komentarzach do tejże
modlitwy (np. Tertuliana,
czy św. Cypriana) prośba
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
odnoszona była do chleba
eucharystycznego.
Natomiast prośba odpuść nam nasze winy
traktowana była jako
prośba o oczyszczenie
serca do godnego przyjęcia Ciała Pańskiego
i Krwi Pańskiej.

27 czerwca - Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Według starej legendy ikona MB Nieustającej Pomocy do Europy przywiózł bogaty kupiec.
W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze
skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W 1865 roku papież Pius IX powiedział do księży redemptorystów: „Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano”.
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś bowiem najbardziej rozpowszechnionym
w świecie obrazem Maryjnym. Obraz przedstawia cztery święte postacie: Dziewicę Maryję,
Dzieciątko Jezus oraz świętych archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery,
umieszczone w tle ikony.

Uśmiech…

23 czerwca – Dzień Ojca

- Tato - pyta tatę Jasiu. A czy to prawda że człowiek
pochodzi od małpy? - Nie
wiem, Jasiu. Mama rzadko
opowiada o swojej rodzinie...

Nie jest on może tak mocno ugruntowany jak święto mam
w maju. A szkoda. Ale przecież wszystko zależy od nas - synów i córek. Dlatego w tym dniu szczególnie niech nasze życzenia będą wyrazem szacunku dla naszych tatusiów za trud
i poświęcenie dla każdego z nas. Pamiętajmy o nich w modlitwie, bo dobry i miłosierny Bóg, nasz najlepszy Ojciec, wysłuZamyśl się…
„Diabeł kopie ludzka nogą” chuje naszych próśb zawsze. Kochany tato dziękuję, że je/ez/
/Stanisław Lec/ steś, w każdej chwili mego życia.

Coś dla ducha…
„Postanowienia”
Pewien chłopiec zapisywał swoje postanowienia, pochylony nad stołem, podczas gdy jego
matka prasowała bieliznę. „Jeżeli zobaczę kogoś, kto się topi”, pisał chłopak, „natychmiast
rzucę się do wody na ratunek. Jeżeli palić się będzie dom, będę ratował dzieci. W czasie
trzęsienia ziemi, bez lęku pójdę pomiędzy walące się domy, by ratować ludzi. Potem poświęcę całe moje życie biednym świata”. W pewnej chwili usłyszał głos mamy: - Synku, proszę
cię, zejdź na dół do sklepu i kup trochę chleba. - Mamusiu, nie widzisz, że pada? - spytał
z wyrzutem.
Ile już było takich „chciałbym” w naszym życiu duchowym…
Pewna dwunastoletnia dziewczynka napisała kiedyś w swym dzienniczku: „Jesteśmy ludźmi
przyszłości, to my musimy ulepszać sytuację. Najgorszą rzeczą jest nie robić nic i patrzeć, jak
ten biedny świat się rozpada. Wołamy: >>niech żyje pokój!<< a prowadzimy wojnę. Powtarzamy: >>precz z narkotykami<<- a zwiększamy handel nimi. Głosimy: >>dość terroryzmu<<,
a zabijamy sprawiedliwych. A przecież nie jest postanowione, że nie można skończyć z tym
wszystkim. Chciałabym ci powiedzieć: jeżeli jesteś smutny z powodu nienawiści w świecie,
nie płacz i nie trać nadziei, ale zrób coś, nawet coś małego!””
Zrób coś, nawet coś małego.
/Bruno Ferrero/

