OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 08.03 Dzień Powszedni
1530 Tadeusza Muchę, Agnieszkę Mucha z int. rodziny
1600 + Adama Młynarczyka, Karola Tetelewskiego z int. Młynarczykowej
Wtorek 09.03 Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy (wsp. dowolne)
1600 + Annę Kowalską (r. śm), + Annę Korban z int. rodziny
Środa 10.03 Dzień Powszedni
1600 + Józefa Machulskiego (r. śm) z int. rodziny
Czwartek 11.03 Dzień Powszedni
1600 + Jana, Hannę, + Olgę, Mieczysława Kaczorów z int. Mirosława i Hanny
Piątek 12.03 Dzień Powszedni
Powszedni
1600 1) + Mariana Bentkowskiego, + Władysława Domagałę z int. rodziny
2) + Stanisława Kaczora, + Magdalenę, Antoniego Kaczorów, + Marię Henryka Młynarczyków, Genowefę Zdzisława Kutów, Kazimierę Stokowiec z int. Kaczorowej
Sobota 13.03 Dzień Powszedni
Powszedni
700
1600 + Irenę Boruń Colas z int. syna z rodziną
Niedziela 14.03 IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
800 1) + Annę Barycką (r. śm) i Henryka Baryckiego z int. rodziny
2) + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, +Helenę Mariannę Engelów, + Anetę Bekier z int. Engelów
1000 1) Do SPJ i MB w 18-tą r. urodzin Adama Bentkowskiego o błogosławieństwo w życiu z int. rodziców
2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 80-tą r.
urodzin Ireny Goli z int. wnuczki z rodziną
1200 1) + Bolesława, Waldemara + Czesława, Helenę Krzyżkowskich z int. Bugajskich
2) + Józefę Golenię, Anielę, Jana Kowalskich z int. Goleniowej
1530 1) + Józefa Wawrzyckiego (r. śm) z int. Wawrzyckiej
2) + Edwarda Węgrzyna z int. rodziny
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Modlitwa
Post
Jałmużna
Komentarz…
Stale dowiadujemy się o takiej czy innej katastrofie. Zawala się niejedna
wieża. Ginie nieoczekiwanie człowiek.
Nie można jednak mówić: spotkała go
kara Boża. Kto tak mówi – bluźni, bo
pomniejsza wielkość Boga do wymiaru
zwykłego sędziego. Chciałby zatrudnić Boga w charakterze prawnika. Bóg
ma swój kodeks, sądzi inaczej. Nagła
i niespodziewana śmierć spotyka zarówno ludzi złych, jak i dobrych. Dla
tych co odeszli od Boga, każda śmierć
jest nieoczekiwana – nawet ta powolna, w wygodnym łóżku, pod troskliwą
opieką lekarzy. Módlmy się aby Bóg
nas zachował od śmierci nieoczekiwanej. Śmierć pokładająca ufność
w Bogu, przemodlona, oczekiwana –
chociaż nagła, nie jest zaskoczeniem.
/ks. Jan Twardowski/

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

Ekstra…
× W dniach 14 – 17 marca w Kaplicy Akademickiej na ul. Wesołej odbędą się rekolekcje
wielkopostne „Prawda was wyzwoli” prowadzone przez ks. dr Tomasza Dutkiewicza
z Torunia. Niedziela – Wtorek: Msza Św. o godz. 19.30; Środa: Msza Św. o godz. 19.00.
× Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży u ojców kapucynów w Kielcach na ul. Warszawskiej. Porządek: 14.03 (Niedziela) godz. 19.00 „Wprowadzenie –
WOPR”; 15.03 (poniedziałek) godz. 19.30 „Nauka Pływania”; 16.03 (wtorek) godz. 19.30
„Owoce morza”; 17.03 (środa) godz. 19.30 „Jak wywołać wysoką falę?”

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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
D O

U Ż Y T K U

W E W E N Ę T R Z N E G O

III Niedziela
Wielkiego Postu
7 marca 2010 r.
Nr 15 (67)

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Wj 3,1-8a.3-15 / 1Kor 10,1-6.10-12 Ewangelia: Łk 13,1-9
„W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami
niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu
odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może
wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Boży (8 marca)

▪ 25 lutego odbył się kolejny mecz w ramach Ministranckiej Ligi Piłki Halowej o Puchar Księdza Biskupa Ordynariusza. Nasi ministranci wygrali podczas niego 16:6 z reprezentacją
z parafii Węgleszyn. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach.
▪ 13 marca o godz. 17.30 w naszym kościele odbędzie się modlitwa kanonami z Taizé w intencji kapłanów poprowadzona przez młodzież z punktu Taizé z Kielc. Na zakończenie będzie możliwość adoracji Krzyża. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy
i przeżycia tego ważnego wydarzenia w naszej parafii. Niech ta modlitwa będzie dobrym
przygotowaniem do rozpoczynających się wkrótce rekolekcji. Zaprasza młodzież z Parafii.
▪ 14 marca w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Porządek Mszy Świętych: Niedziela - godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 15.30; Poniedziałek (dzień chorych) – godz. 8.00,
10.00, 12.00, 17.00; Wtorek (dzień spowiedzi) – godz. 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00;
Dzieci i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę Św. codziennie na godz. 10.00

Św. Jan Boży (8 marzec) Niewiele wiadomo o jego młodości. Pewne jest, że był synem rodziców średniego stanu. Mając 8 lat, pod wpływem opowieści przygodnego
wędrowcy wiedziony chęcią poznania świata, opuścił potajemnie rodzinny dom. Po kilkutygodniowej podróży
znalazł schronienie i opiekę u jednego z mieszkańców
hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwał małego
chłopca "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Po dwudziestym roku życia opuścił dom opiekunów. Podczas
pobytu w Grenadzie, pod wpływem kazania św. Jana
z Ávili, podjął radykalną zmianę swego życia. Żywiołowość, z jaką okazywał żal za grzechy i duchową przemianę, spowodowała, że posądzono go o postradanie
zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, w którym zetknął się z nieludzkimi sposobami traktowania chorych. Kiedy odzyskał wolność, podjął się na
stale opieki nad chorymi. Opiekował się także sierotami,
ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi i wędrowcami.
Z czasem pozyskał sobie towarzyszy - tworząc początki zakonu szpitalnego zwanego "dobrymi braćmi - bonifratrami". Wyczerpany pokutą i ciężką chorobą oraz niezwykle aktywnym
trybem życia, św. Jan zmarł w roku 1550, mając 55 lat. Mieszkańcy Grenady zajęli się kontynuowaniem jego dzieła. Modlitwa: Boże, przez wstawiennictwo św. Jana spraw, aby płomień
Twojej miłości wyniszczył w nas grzechy nasze, a pośrednictwo jego wyjednało nam ratunek
wiekuisty. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Życzenia
Z okazji Dnia Kobiet życzymy
wszystkim Niewiastom tego
co najlepsze. Drogie Panie
cieszcie się szacunkiem swoich ojców, braci, synów, mężów, narzeczonych, kolegów
i wszystkich innych mężczyzn nie tylko 8 marca, ale
przez cały rok. Życzy Redakcja SANCTUS

W poszukiwaniu…
Żyjemy w świecie, w którym ciągle coś się
dzieje. Nie ma czasu na zatrzymanie. Otaczają nas coraz to nowsze informacje. Ludzkie słowa, muzyka, dźwięki telefonów, hałas… Człowiek XXI wieku zapomniał już, co
to cisza. Chyba większość z nas od niej ucieka. Dlaczego? Bo się boimy zostać sam na
sam ze sobą, z myślami, z Bogiem... On najpełniej mówi do nas w ciszy. Kiedy odsuniemy na bok nasze żale, rozterki, oskarżenia
i zanurzymy się w cichej kontemplacji On do
nas przyjdzie jak w tchnieniu wiatru… Nie
bójmy się więc ciszy!
/KP/

Bliżej Eucharystii…
OBRZĘDY
Obłóczyny – jest to obrzęd przyjęcia stroju
duchownego (sutanny) lub stroju zakonnego
(habitu). Jego główne części to: poświęcenie
sutanny lub habitu i uroczyste jego nałożenie.
W przypadku zakonów zwykle obłóczyny mają miejsce po postulacie, na początku nowicjatu, natomiast w przypadku seminariów
diecezjalnych przyjęcie stroju duchownego
ma miejsce w czasie trwania formacji, zależnie od miejscowych zwyczajów.
Mandatum – (łac. mandatum = polecenie,
przykazanie) – obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom podczas wielkoczwartkowej
Mszy św. odprawionej na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy. Poprzez obrzęd ten główny celebrans naśladuje Jezusa Chrystusa, który w
czasie ostatniej wieczerzy, dając wzór miłości
i służby bliźniemu, obmył nogi dwunastu Apostołom. W ten sposób wskazał jak mają spełniać jego najważniejsze przykazanie (mandatum) – przykazanie miłości: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali

Rok Chopinowski
Rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina.
Jego wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nieoceniony, inspirował Roberta Schumanna i Franciszka Liszta, stanowi natchnienie dla rzeszy polskich muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe. Znaczenie utworów Chopina, wykracza poza wymiar artystyczny. Stał się legendą, jego twórczość jest bliska sercom wielu
pokoleń. Fryderyk Chopin urodził się 1 marca 1810 w Żelazowej
Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu. Grób kompozytora znajduje się na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Rok 2010 z racji
jubileuszu 200-lecia urodzin kompozytora został ogłoszony Chopinowskim.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Pokora nie jest słabością, ale wielką potęgą człowieka, - Jak masz na imię?? - Joanna.
dlatego, że miłość jest potęgą.”
/ks. Jan Twardowski/ - Jo Andrzej, tyż ze wsi.

Coś dla ducha…
„Brama”
Istnieje słynny obraz, który przedstawia Jezusa znajdującego się w ciemnym ogrodzie. W lewej ręce dźwiga lampę, która rozjaśnia ciemność, prawą puka w potężne i mocne drzwi. Kiedy obraz ten przedstawiany był po raz pierwszy na wystawie, jakiś zwiedzający zwrócił malarzowi uwagę na pewien dziwny szczegół: - W pana obrazie jest błąd. Drzwi nie maja klamki.
- Nie ma żadnego błędu - odpowiedział malarz – To są drzwi do ludzkiego serca. Otwierają
się jedynie od wewnątrz.
Przez pewne lotnisko na Dalekim Wschodzie przeszła ulewna burza. Pasażerowie przebiegali w pośpiechu płytę lotniska, by dostać się na pokład DC3, który czekał gotowy do odlotu.
Pewien przemoczony do szpiku kości misjonarz, znalazł sobie wygodne miejsce przy oknie.
Miła stewardesa pomagała pasażerom w rozlokowaniu się. Nadchodził już moment odlotu
i jakiś członek załogi zamknął potężnie drzwi samolotu. Nagle ujrzano mężczyznę biegnącego w stronę samolotu. Spóźniony człowiek ochraniając się swym przeciwdeszczowym płaszczem, zaczął mocno walić w drzwi samolotu, prosząc by mu otworzono. Stewardesa próbowała dać mu do zrozumienia, przy pomocy gestów, że jest już za późno. Człowiek jeszcze
mocniej zaczął się dobijać do drzwi. Stewardesa starała się przekonać go, aby zaniechał usiłowań. <<Nie mogę… Jest już za późno… Musimy odlatywać>> - powtarzała. Nic to jednak
nie pomagało: człowiek nalegał i stanowczo domagał się wpuszczenia. W końcu stewardesa
otworzyła drzwi. Wyciągnęła dłoń i pomagała spóźnionemu pasażerowi wdrapać się na pokład. W pewnym momencie zaniemówiła ze zdumienia. Człowiek ten był pilotem samolotu.
Bądź uważny! Nie pozostawiaj na zewnątrz kapitana twojego życia.
/Bruno Ferrero/

