OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 08.02 Dzień Powszedni
+ Alicji Zegadło (r. śm) z int. siostry z rodziny
1600 + Andrzeja Czarneckiego (r. śm) z int. rodziców
Wtorek 09.02 Dzień Powszedni
1600 + Janinę Folusza (r. śm) z int. córki
Środa 10.02 Św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
1600 + Stanisława Sołtysa (r. śm) z int. córki z rodziną
Czwartek 11.02 NMP z Lourdes (wsp. dowolne)
700 w rocznicę śm. + Mariannę, Apolonię, Wincentego Zychowiczów z int. rodziny
1600 Stanisławy Malickiej (r. śm) i Władysława Malickiego z int. Kubickich
Piątek 12.02 Dzień Powszedni
1530 Do SPJ i MB na roczek dla Macieja Baryckiego o błogosławieństwo i zdrowie
1600 + Józefa, Helenę, + Władysława Dziubków, + Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
Sobota 13.02 Dzień Powszedni
700 w intencji Zuzanny Kubickiej w dniu urodzin o zdrowie i błogosławieństwo z int. rodziców
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu dla Moniki
Pękalskiej w 18-tą r. urodzin z int. dziadków
1600 Do SPJ i MB z prośbą o błogosławieństwo w życiu w 1-szą r. ślubu Andrzeja i Anny
Wojcieszyńskich z int. rodziców
Niedziela 14.02 VI Niedziela Zwykła
800 + Mieczysława Stachurę (r. śm), zm. z rodziny Stachurów z int. córki
1000 + Jarosława Brzozę (4 r. śm) z int. rodziców i siostry
1200 + Czesława Kowalskiego (r. śm) z int. żony z dziećmi
1530 1) + Tadeusza i Mariannę Lachów z int. syna
2) Romana Lacha (16 r. śm), Katarzynę, Franciszka, Tadeusza, Władysława Lachów
z int. rodziny

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH
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Modlitwa o powołanie
Boże, który mnie przenikasz i znasz
doskonale. Stworzyłeś mnie do
szczęścia, pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi drogę mojego życia.
Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla
mnie zamierzył i do czego przygotowywałeś mnie jeszcze w łonie
matki. Chcę Ci służyć i chcę być Ci
posłuszny we wszystkim na wzór
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
i Jego Matki Maryi. Ufam Ci bez
granic, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mojego dobra. Prowadź
mnie po Twoich ścieżkach! Amen

Komentarz…
Adoracyjne nabożeństwa przypominają czasami akademie ku czci Najświętszego Sakramentu – śpiewy,
muzyka, recytacje… Tymczasem
w słowach świętego Piotra: „Odejdź
ode mnie Panie, bo jestem grzeszny” kryje się wielkość adoracji. Kiedy święty Piotr uświadomił sobie
wielkość Boga i swoją niegodność –
został powołany /ks. J. Twardowski/

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

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Janinę Praszkiewicz z Brzezin, Jana Znojka z Brzezin oraz Józefa Łukasiewicza z Podwola, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †

Ekstra…
× 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy
× 11 lutego – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
× 12 lutego – Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 6,1-2a.3-8 / 1Kor 15,1-11 Ewangelia:
Łk 5,1-11
„Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich
i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i nic żeśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to
uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie
łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan
i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona:
Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Scholastyka (10 lutego)

▪ Pragniemy podziękować Pani Katarzynie Czerwiak, która przekazała bezpłatnie na rzecz
naszego Pisma 10 ryz papieru. Bóg zapłać!
▪ W czwartek 4 lutego odbyło się spotkanie z konserwatorem w sprawie dalszych prac renowatorskich w naszym kościele.
▪ Kurs przedmałżeński w naszej Parafii rozpocznie się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu
21 lutego 2010 roku po mszy św. popołudniowej. Kurs poprowadzi ks. mgr lic. Rafał Nowiński. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Scholastyka pochodziła z Nursji i była bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św.
Benedykta. W podziemiach kościoła pokazują część muru,
który stanowił dom rodzinny św. Scholastyki i św. Benedykta.
Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św.
Benedykta. Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy św.
Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona poniżej
założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego
istnieją tam dwa klasztory na wzgórzach w pobliżu Subiaco: w
Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki i męski klasztor
św. Benedykta. Podobnie działo się na Monte Cassino. Kiedy
spotykali się po raz ostatni na tej ziemi, ich słodka rozmowa
przedłużyła się do nocy. Św. Benedykt chciał już odejść wraz
ze swymi towarzyszami, ale Święta błagała go, by jeszcze
pozostał. Kiedy jednak ten stanowczo się temu oparł i już zamierzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął padać tak silny
deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat uczynił swojej siostrze łagodną
wymówkę: "Coś uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się będą, że
tak długo nie wracam". Na to Święta: "Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam wysłuchana". A potem ze słodką przekorą dodała: "Jeśli ci
tak spieszno, to idź teraz". Wypowiadała te słowa w tym czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz. Było to ich ostatnie spotkanie na ziemi. Scholastyka umarła 10 lutego 542 r.
Modlitwa: Boże, przez wstawiennictwo św. Scholastyki wypraszamy u Ciebie taką miłość
braterską w naszych rodzinach jak łączyła to święte rodzeństwo.

Bliżej Eucharystii…
ŁÓDKA (NAWIKULA) – naczynie liturgiczne, które
używa się do przechowywania mirry (kadzidła).
W czasie liturgii służy do przenoszenia i zasypywania
kadzidła. Kadzidło jest głównym symbolem Kościoła
katolickiego, który został wprowadzony po upadku pogaństwa – symbolizuje modlitwę, ofiarę, uwielbienie.
Okadzanie osób lub rzeczy oznacza okazywanie im
czci przez Lud Boży. Łódkę trzyma się w lewej ręce.
Trzyma ją osoba zwana nawikulariuszem, która zawsze stoi po lewej stronie turyferariusza (osoba niosąca
kadzielnicę). W procesji wejścia idą na czele procesji.
TRYBULARZ - to naczynie służące do wykonywania
okadzenia podczas liturgii. Jest wykorzystywany
przede wszystkim podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu, podczas uroczystych Eucharystii. Inną
nazwą trybularza jest kadzielnica. W trybularzu znajdują się węgielki, które kapłan posypuje
kadzidłem. Rozpalenie węgielków należy do ministrantów, którzy podają kapłanowi przygotowany trybularz wraz z "łódką", w której przechowuje się ziarna kadzidła.

W poszukiwaniu…
Nie ma w życiu większego spełnienia niż trwanie w miłości, niż życie zgodnie ze swoim powołaniem. Jednak czasem tą wielką radość
może przeszyć ból zranienia. Powodem może
być inny człowiek, bo jak wiadomo nie jesteśmy
istotami nieomylnymi. Kiedy zrani nas osoba
bliska, ból jest większy. Najgorzej, gdy czujemy
się zdradzeni. Kiedy ktoś łamie dane słowo,
obmawia nas za naszymi plecami czy zostawia
nas dla innej osoby. „Nic nie boli jak ból czyjejś
zdrady, która nigdy nie znika pod blizną” mówią
słowa piosenki. Nikt nam nie obieca, że przejdziemy nasze życie bez cierpienia. To jest wpisane w nasz los. Możemy jednak się starać,
aby życie było przyjemniejsze, łatwiejsze. Trzeba pamiętać, że nie jesteśmy sami na tym
świecie. Musimy być odpowiedzialni za siebie
nawzajem. Nigdy nie wolno nam bawić się
uczuciami innych osób, manipulować nimi. Nigdy nie możemy wystawiać kogoś świadomie na
cierpienie. Nie da się przecież kochać Boga,
bez kochania bliźniego. Jezu spraw, aby nikt
przez nas nigdy nie płakał!
/KP/

Duszpasterstwo Młodzieży
W dniach 29-31 stycznia w Warszawie odbyło się Krajowe Forum Młodych. Wzięło
w nim udział 160 osób reprezentujących 34
diecezje, Ruch Światło-Życie, Wspólnotę
Chemin Neuf, a także duszpasterstwa młodzieżowe Salezjanów, Marianów i Franciszkanów. Przez te kilka dni młodzież pracowała nad propozycjami duszpasterskimi
na najbliższy rok. Najważniejszym jednak
tematem Forum były przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą
się w sierpniu
przyszłego roku
w Madrycie. Już
teraz warto zaplanować sobie
czas na to wielkie wydarzenie
w Kościele. W
Warszawie był
także reprezentant naszej parafii.
/red./

Zamyśl się…

Uśmiech…

"Bądź wierny sobie, a nie bę- Ciekawski parafianin zwraca się do proboszcza: - Proszę
dziesz niewierny innym."
księdza jaka jest śmiertelność w naszej parafii? – Taka jak
/Francis Bacon/ wszędzie. Na jednego parafianina przypada jedna śmierć

Coś dla ducha…
„Nikt nie przyszedł”
Pewien chłopiec wbiegł z płaczem do domu. Dziadek objął go czule i tuli w ramionach. Chłopiec nie przestaje zanosić się płaczem i dalej szlocha. Dziadek pieści go i stara się uspokoić:
- Ktoś cię zbił? – pyta. Chłopiec zaprzecza kiwając głową. - Zabrali ci coś? – Nie - zanosi się
płaczem chłopiec. - Więc, co ci się stało? - wypytuje zafrasowany dziadek. Chłopiec pociąga
nosem i zaczyna opowiadać: - Bawiliśmy się w chowanego i ja się schowałem za szafę. Stałem tam i czekałem, ale nikt nie przychodził… Wreszcie wyszedłem z kryjówki… i zobaczyłem, że zabawa była już skończona, wszyscy poszli do domu i nikt nie przyszedł, aby mnie
odnaleźć. Łkanie poruszyło jego maleńką pierś. - Rozumiesz? Nikt nie przyszedł, aby mnie
szukać i odnaleźć.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie,
w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan
Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: <<Gdzie jesteś?>>. On odpowiedział: <<Usłyszałem
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się>> (Rdz3,8-10).
Zdarzenie to dotyczy wszystkich ludzi na przestrzeni wieków. Przede wszystkim ludzi naszego stulecia. Gdzie jesteś? Może i ty się schowałeś. Ze strachu. Z tchórzostwa. Z lenistwa. Ale
Bóg nie przestaje cię poszukiwać.
Pewne dziecko po wysłuchaniu na lekcji religii przypowieści o skarbie ukrytym pod korcem,
powiedziało: - Boże, ja jestem dla ciebie skarbem! I choć nie taki był sens przypowieści, to
przecież miało ono rację.
/Bruno Ferrero/

