OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 15.02 Dzień Powszedni
1530 + Mariannę Nowak (r. śm) Władysława, + Henryka Nowaków z int. córki z rodziną
1600 Franciszka Marcinkiewicza (2 r. śm.) z int. żony z dziećmi
Wtorek 16.02 Dzień Powszedni
1530 w intencji Anieli Kubickiej z okazji 100-tnych urodzin
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 25-tą r. ślubu Anny i Mirosława z int. matki i dzieci
Środa 17.02 Środa Popielcowa
1000 + Mariannę Piotrowską z int. córki
1200 + Alicję Zegadło, + Edwarda Machulskiego z int. Lużyńskiej
1600 + Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię + Henryka Lechów z int. Tetelewskich
Czwartek 18.02 Czwartek po Popielcu
1600 Dzień urodzin Aleksandry Wierzbickiej (3 rocznica urodzin) o zdrowie dla niej i rodziców
Piątek 19.02 Piątek po Popielcu
1600 1) + Franciszkę, Wincentego Szyszków, Jana Franciszkę Frankowiczów, + Stefanię
Zarzycką z int. Frankowiczowej
2) + Mariannę, Władysława Nowaków, Henryka Nowaka z int. rodziny
Sobota 20.02 Sobota po Popielcu
1530
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 18-tą r. urodzin Daniela z int. rodziców
Niedziela 21.02 I Niedziela Wielkiego Postu
800 + Katarzynę Wieczorek (r. śm), Józefa Wieczorka, Józefa Pabiana z int. Piotrowskiej
1000 Do SPJ i MB w 1-szą r. ślubu Tomasza i Anny z int. rodziców
1200 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Natalii i
Edwarda z int. dzieci z rodzinami
1530 + Józefa Katarzynę, + Henryka Stanisława Tkaczów Michała Mariannę, Franciszka
Pietszczyków z int. Pietszczyków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

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

Ekstra…
× 16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek
× 17 lutego – Światowy Dzień Kota
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Pod hasłem „Abstynencja jest darem
miłości” w dniach od 14 do 20 lutego
obchodzony będzie w Polsce 43.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. „To wyjątkowy czas solidarnej
modlitwy oraz refleksji nad wciąż aktualnymi i niezwykle bolesnymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu, które dotykają tak
wielu Polaków, tak wiele polskich
rodzin i poszczególnych grup społecznych" – podkreśla bp Tadeusz
Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości – „Abstynencja jest darem miłości. Jest bowiem świadomym
i konkretnym działaniem dla dobra
drugiego człowieka. Działaniem realizowanym według najpiękniejszej
logiki bezinteresownego daru z samego siebie.”
/za: www.ekai.pl/

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 14 - 20 lutego
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Jr 17,5-8 / 1Kor 15,12.16-20 Ewangelia: Łk 6,17.20-26
„Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; A On podniósł
oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni
będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z
powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie
ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy
ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.”

Komentarz…
Mówimy tyle o naszych nieprzyjaciołach. Czy rzeczywiście ich mamy? W czasie wojny mamy wrogów, ale w normalnym, codziennym, zwykłym, życiu czy sami sobie nie tworzymy
nieprzyjaciół przez tysiące naszych wad, jak urazy, zazdrości, pycha… /ks. J. Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Konstancja (18 lutego)

▪ 06.02.2010 r. w wieku 74 lat zmarł pan Stanisław Włodarczyk, który przez kilkanaście lat prowadził przed naszym cmentarzem sklepik ze zniczami. Msza Św. żałobna została odprawiona
08.02.2010 r. w Kościele Parafialnym w Woli Murowanej, po czym ciało zostało przewiezione
i złożone na Cmentarzu w Źernicy koło Gliwic. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
▪ 17.02.2010 r. przypada Środa Popielcowa. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we
Mszy Św. tego dnia rozpoczynającego Wielki Post.
▪ Zapraszamy wszystkich parafian w każdy piątek Wielkiego Postu przed mszą popołudniową
na nabożeństwo dróg krzyżowych, a w każda niedzielę o 15.30 na nabożeństwo Gorzkich Żali
▪ 21.02.2010 r. o godz. 13.00 odbędzie się zebranie wiejskie w szkole w Brzezinach

Była córką cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego. Niektóre stare
przekazy wspominają, że nie grzeszyła urodą, ponieważ jako młoda
dziewczyna zachorowała na trąd. Zakrywała twarz woalem lub maską,
by nie wzbudzać niechęci poddanych. Ludzie nie chcieli na nią patrzeć,
ani z nią przebywać. Zrozpaczony ojciec sprowadzał najlepszych lekarzy. Wszystko okazywało się bezskuteczne. Aż pewnego dnia przyjaciółka opowiedziała Konstancji o młodej męczennicy chrześcijańskiej Agnieszce, przy grobie której zdarzają się uzdrowienia. W drodze do tego grobu cesarzówna dowiedziała się, iż Bóg dokonuje cudów, jeśli ludzie modlą się do Niego za pośrednictwem świętych. Przy grobie Konstancja zakryła twarz chustką i uklęknęła, aby się modlić. Gdy wstała
i zdjęła chustkę okazało się, że trąd zniknął z całej twarzy, a także z pozostałych części ciała. Konstancja stała się chrześcijanką, nigdy nie wyszła za mąż, resztę życia spędziła pomagając innym w ten sposób, w jaki Bóg jej pomógł - służąc chorym i dając im nadzieję. Zmarła około
354 r. w pobliżu bazyliki św. Agnieszki, która została ufundowana przez
ojca Konstancji w miejscu uzdrowienia córki. W bazylice św. Agnieszki w
Rzymie znajduje się też grób św. Konstancji. Modlitwa: Boże modlę się
do Ciebie o łaskę, która spłynęła na świętą Konstancję i innych męczenników, i która pozwala żyć prawdziwym życiem i w świetle Twoich przykazań. Amen.

Bliżej Eucharystii…
RELIKWIARZ - (łac. reliquiae, czyli szczątki) jest to naczynie do przechowywania doczesnych szczątków (relikwii) świętego lub błogosławionego. Przybierają one różne formy np. skrzynki, puszki lub małej „monstrancji”. Podaje
się je do uczczenia Świętego poprzez ucałowanie relikwiarza, są także często
niesione w procesji podczas uroczystości kościelnych ku czci danego Świętego. W relikwiarzu przechowuje się również pamiątki z życia Chrystusa:
krzyż, gwoździe itp.
VASCULUM - to stojące na ogół blisko tabernakulum wypełnione wodą naczynie, w którym kapłan dokonuje tzw. ablucji palców po zakończeniu rozdzielania Komunii św.

100 lat!
Dziś swoje setne urodziny obchodzi Pani
Aniela Kubicka z Brzezin. Urodziła się
dokładnie
14
lutego
1910
roku
w Brzezinach jako drugie z pięciorga dzieci
Katarzyny z Brzozów i Stanisława Zegadło.
Już od dziecka przejawiała talent krawiecki,
hafciarski i inne. Wyszła za mąż za
Wincentego Kubickiego. Po II wojnie
światowej
zamieszkali
w
dworze
w Brzezinach. Prowadziła z mężem duże gospodarstwo rolne i
była bardzo dobrą gospodynią domową. Pani Aniela doczekała
się 14 dzieci, 50 wnuków, 96 prawnuków i 18 praprawnuków.
Teraz jest już osobą schorowaną i przykutą do łóżka, ale do
końca życia będę pamiętał widok 90 letniej staruszki, która
elegancko ubrana przychodziła pierwsza do kościoła, długo
przed rozpoczęciem Mszy Św. i klękała przed bocznym
ołtarzem, aby pomodlić się do świetych. Ten szacunek do
Kościoła i Eucharystii wyniosła ze swojego rodzinnego domu.
Niech Bóg obdarza ją wszelkimi potrzebnymi łaskami i odpłaci
dobrem za Jej dobro. Pani Anielo, wszystkiego najlepszego
z okazji tej pięknej rocznicy urodzin.
/KP/

Modlitwa Taizé
Dziś o godzinie 19.00 jak
w każda drugą niedzielę miesiąca w Kościele pw. Trójcy
Świętej w Kielcach odbędzie
się spotkanie modlitewne
„Trochę ciszy w środku miasta”. Jest to 45 kontemplacja
z wykorzystaniem kanonów
ułożonych przez wspólnotę
z Taizé we Francji. Zapraszamy każdego na tę szczególną modlitwę, która uczy
jak można spotkać się z Panem w ciszy i śpiewie. Częstym gościem tych spotkań
jest ks. bp Kazimierz Gurda.
Każdego kto chciałby się dowiedzieć więcej na temat
ekumenicznej wspólnoty Taizé zapraszamy na stronę internetową: www. taize.fr/pl

W poszukiwaniu…
„Bez miłości stałbym się jak miedź brzącząca, bez miłości byłbym niczym”. Ta parafraza słów
św. Pawła odzwierciedla to czym powinna być Miłość – tzn. wszystkim. W dzisiejszym świecie
wypaczyliśmy znaczenie tej wartości. Sprowadzamy ją tylko do powierzchnowności, do miłych
chwil, odczuć cielesnych… A przecież Miłość to trwanie przy drugiej osobie, kiedy jest ciężko;
to patrzenie w tym samym kierunku; to wybaczone łzy, przelane z powodu kochanej osoby; to
wzajemna troska o siebie… Bo Miłość to nie pójście na łatwiznę, ale płynięcie pod prąd. „Chcę
pokochać to czego nie da się polubić” - niech te słowa staną się naszym mottem.
/KP/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech Przychodzi gruba baba do lekarza. Lekarz pyta:
wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, - Bierze pani te tabletki na odchudzanie? - Tak,
ale niech spowoduje cud pojednania.” /JPII/ biorę. - A ile? - Ile, ile... Aż się najem!!

Coś dla ducha…
„Życzenia”
Karolek był dzieckiem bardzo nieśmiałym, wrażliwym i spokojnym. Pewnego dnia przychodząc
do domu oznajmił mamie, że z okazji walentynek koniecznie chce przygotować kartki z życzeniami dla wszystkich koleżanek i kolegów ze swojej klasy. << To przecież nie ma sensu!>> wykrzyknęła zdenerwowana mama. Każdego dnia obserwowała dzieci wracające ze szkoły. Karolek zawsze szedł na końcu. Inni byli roześmiani, tworzyli wesołą i krzykliwą bandę, a Karolek
zawsze był na uboczu. Jednak po pewnym czasie mama zdecydowała się pomóc synowi w realizacji jego zamiarów. Kupiła kolorowe kredki, kartoniki i wszystko, co było potrzebne. Przez
trzy tygodnie, dzień po dniu, Karolek spędzał wieczory skrupulatnie malując kartoniki, aż przygotował trzydzieści pięć walentynkowych życzeń. Nadeszły walentynki. Karolek z przejęciem
poukładał kartki, włożył je do tornistra i wybiegł ze szkoły. Mama zdecydowała, że przygotuje
mu ulubione ciastka i filiżankę gorącej czekolady. Chciała, aby po powrocie ze szkoły czekała
go niespodzianka. Wiedziała, że każdemu przygotował życzenia i przeczuwała, że sam nie
otrzyma żadnej kartki. Obawiała się, że może wrócić zawiedziony. Chciała tym prostym gestem
złagodzić jego ból. Po południu wszystko było przygotowane. Gdy usłyszała zgiełk dzieci, wyjrzała przez okno. Zobaczyła gromadkę dzieciaków. Karolek, jak zwykle, był na końcu i sam.
Wbiegł do domu i rzucił tornister na krzesło. Nie miał niczego w rękach, więc mama oczekiwała,
że wybuchnie płaczem. Ze ściśniętym gardłem wyszeptała: <<Mama przygotowała ci ciasto
i czekoladę>>. Ale on zdawał się nie słyszeć tych słów. Przeszedł obok stolika i z promieniejącą
twarzą wykrzyknął: << Nie pominąłem nikogo! Nikogo!>>.
Matka spojrzała zaniepokojona. On powtórzył: <<O nikim nie zapomniałem. Nie pominąłem nikogo>>.
„Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym” (J6,39). Nikogo!
/Bruno Ferrero/

