OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 29.03 Wielki Poniedziałek
1530 1) + Antoniego i Mariannę Piotrowskich z int. Piotrowskiej
2) + Stefana Gubałę, + Edwarda Śmietanę z int. rodziny
Wtorek 30.03 Wielki Wtorek
700
Środa 31.03 Wielka Środa
1200 Msza Św. (W szkole w Brzezinach) w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły w Brzezinach i z prośbą o beatyfikację Jana Pawła II
1600 + Antoniego, + Józefę, Edwarda Kruków z int. rodziny
Czwartek 01.04 Wielki Czwartek
1700 1) + Józefa Plewę (r. śm) z int. Plewowej
Piątek 02.04 Wielki Piątek
1600 Nabożeństwo Wielkopiątkowe
Sobota 03.04 Wielka Sobota
1800 1) + Henryka Pędzika
2) + Marianna Henryka Noska z int. żony z dziećmi
Niedziela 04.04 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
600 (Rezurekcja) Msza Święta za parafian
1000 +Apolonię, Wincentego Zychowiczów, Józefa Mariannę Zychowiczów z int. Zychowiczów
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
1600 rocznica ślubu Domagała i Szafulski
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Komentarz…

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

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

Niedziela Palmowa
28 marca 2010 r.
Nr 18 (70)

Tyś jedynym Królem!

Czy zdajemy sobie sprawę
z tego, że Niedziela Palmowa
była dla Pana Jezusa wielkim
bólem? Jak samotny był On
w tłumie rozradowanych ludzi. Widział, że ci którzy rzucali
palmy,
rozpościerali
płaszcze, za chwilę, będą żądali Jego śmierci i zamiast
„Hosanna!”
zawołają
„Ukrzyżuj Go!” Poza tym
Jezus nigdy nie chciał być
ogłaszany królem ziemskim.
Zawsze tego unikał. Raz jeden zgodził się. Dlaczego?
By potem pokazać, że Mu na
tym wcale nie zależy i nie po
to przyszedł na świat. W czasie koronacji papieży palą
długie włókna śpiewając, że
tak przemija chwała tego
świata. Ewangelia nie oczekuje sławy ziemskiej. Oczekuje naszego posłuszeństwa
wobec Boga
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…

Ekstra…
× 30 marca – Droga Krzyżowa ulicami Kielc
× 1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków
× 2 kwietnia – V rocznica śmierci Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, nie zapomnijmy tego dnia o modlitwie w Jego intencji i prośmy Boga o rychłą beatyfikację Tego
świętego człowieka
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Czytania: Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11 Ewangelia: Łk 22,14 – 23,56 Procesja: Łk 19,28-40
Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże
Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do
wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze
nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę?
Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już
do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za
wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię
Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam:
Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Ryszard (3 kwietnia)

▪ Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W naszej parafii
nabożeństwa odbędą się w następującym porządku:
Wielki Czwartek – godz. 17.00 – Msza Św. i przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy
Wielki Piątek – godz. 15.40 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 16.00 – Droga Krzyżowa, adoracja Krzyża, Liturgia Słowa, Komunia Św., przeniesienie Pana Jezusa do Grobu;
Czuwanie do godziny 22.00
Wielka Sobota – godz. 18.00 – Msza Św. z poświeceniem ognia i
wody; Czuwanie przy grobie do rezurekcji
▪ W Wielką Niedzielę rezurekcja o godzinie 6.00 rozpocznie się
procesją wokół kościoła, prosimy bardzo o zabranie wszystkich
feretronów i sztandarów
▪ W Wielki Piątek jak co roku o godzinie 20.00 schola poprowadzi
czuwanie przy Grobie Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy.
▪ W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Ryszard urodził się w 1197 r. w Wych, w pobliżu Worcester. Jako młodzieniec musiał zająć się administracją
majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie
i po uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał
się na studia uniwersyteckie do Oxfordu. Wkrótce potem, w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa
Anglii, św. Edmunda. W 1244 r. został wybrany biskupem Chichester. Henryk III, znając nieustępliwość biskupa w obronie praw Kościoła, na wybór św. Ryszarda
nie zgodził się. Mimo tego prymas potwierdził wybór.
Wtedy Henryk III w odwet zajął dobra biskupie. Św. Ryszard był zmuszony udać się do Rzymu, by papież rozstrzygnął sprawę. Papież Innocenty IV potwierdził w Lyonie wybór św. Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu
sakry biskupiej. Na wiadomość o tym król z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne
mieszkanie. Biskup zamieszkał więc po powrocie u jednego z proboszczów, w Tarring. By jednak nie być gospodarzowi ciężarem, w wolnej chwili pomagał mu przy
uprawie roli. Trwało to dwa pełne lata.. Zarządzenia, jakie pozostawił św. Ryszard, świadczą o jego gorliwości
pasterskiej. Nakazał udzielać sakramentów bezpłatnie.
Kapłanów zobowiązał do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli zawsze
do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby nosili strój kościelny. Wiernych zobowiązywał do uczęszczania na Mszę świętą w niedziele i w święta. Umarł niespodziewanie podczas wizytacji pasterskiej budującego się kościoła pw. św. Edmunda w Dover 3 kwietnia 1253
r. Modlitwa: Boże najlitościwszy i Panie nasz, który przykładem swym nas pouczasz, abyśmy
Ciebie długo o jałmużnę nie prosili, dajesz bowiem wszystkiego według miary. Uczyń me serce litościwym, aby na widok nędzarza nie tylko zalało się łzami, ale i hojną jałmużną go opatrzywszy, zyskało wieczną nagrodę w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Intencja różańcowa na kwiecień:

Bliżej Eucharystii…

Ogólna - Aby odpowiedzią na wszelkie
zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu
był niezmienny szacunek, tolerancja
i dialog między wszystkimi wierzącymi.
Misyjna - Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy
Ducha Świętego, wytrwali w wiernym
świadectwie o miłości Boga do całej
ludzkości.

GESTY LITURGICZNE
Pokłon - jest znakiem głębokiego szacunku
i uwielbienia, choć wyraża również usposobienie
pokutne, kiedy wiąże się z uświadomieniem sobie
grzeszności (np. w akcie pokuty). Pokłonem oddaje się cześć ołtarzowi, krzyżowi i celebransowi.
Rozróżnia się dwa rodzaje pokłonu:
● pokłon głęboki (pochylenie ciała) – gdy w wyznaniu wiary wspominamy tajemnicę Wcielenia
oraz oddając cześć ołtarzowi, na którym nie ma
Najświętszego Sakramentu;
● pochylenie głowy – gdy wymawiamy imiona
trzech osób Boskich, Maryi Panny lub świętego,
na cześć którego odprawiana jest Msza św.,
przed podjęciem i po zakończeniu czynności liturgicznej oraz przyjmując błogosławieństwo.
Złożenie rąk - jest gestem wyrażającym modlitwę.
W geście tym ręce przylegające do siebie skierowane są ku górze, co od dawna w tradycji chrześcijańskiej było znakiem, że nasze myśli, słowa
pragniemy skierować ku niebu, a więc ku miejscu
przebywania Boga.
W świeckich zwyczajach złożenie rąk było wyrazem poddaństwa względem władcy. Gdy przeniesiemy tę interpretację na teren liturgii, wówczas
gest ten jest wyrazem uznania naszej zależności
od Stwórcy i poddania się Jego woli.

W poszukiwaniu…
W Wielki Czwartek Chrystus oprócz Sakramentu Eucharystii powołał także Sakrament Kapłaństwa. W tym roku ogłoszonym przez Papieża jako Rok Kapłański ten dzień jest wyjątkowo szczególny.
Każdy z nas powinien zatrzymać się na
chwilę nad postacią księdza. Spróbować
docenić ten wielki dar powołania jaki
otrzymał. Uszanować osobę, która jako
wybrana każdego dnia trzyma w swych
rękach Ciało i Krew Pańską. Zobaczyć
także w kapłanie normalnego człowieka,
który tak jak każdy z nas może popełniać
błędy, upadać. Nie zapominajmy, że w
Bożych oczach wszyscy jesteśmy równi.
Dzięki Ci Panie za Twoich kapłanów.
Obdarzaj ich ciągle swoją łaską.
/KP/

Z życia wsi…
21 marca w budynku ZS w Brzezinach odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie siedziby
Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Kolejnym punktem programu była promocja tomiku poezji Bogumiły Izabeli Skóry pt. „Stan duszy”. Licznie
przybyli goście zasiedli przy specjalnie przygotowanych stolikach i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w rozmowie z autorką oraz w całej części artystycznej. Na koniec organizatorzy przygotowali dla wszystkich mały poczęstunek. Gratulacje dla naszej poetki.
/red./

Zamyśl się…

Uśmiech…

"Miarą miłości jest to jak długo o nią Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: - Z ciebie byłby dowalczymy i co jesteśmy w stanie skonały przestępca! - Dlaczego?! -dziwi się Jaś. - Bo w
zrobić by ją odzyskać"
/anonim/ zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.

Coś dla ducha…
„Być zadowolonym”
Wujek Karol zapytał mnie: - Dlaczego napisałeś w liście do Świętego Mikołaja, że pragnąłbyś,
aby przyniósł na świat pokój? Czy nie wystarczy rower? (Ludwik, lat7)
Pewien wieśniak upolował kiedyś sokoła i uwiązawszy go za jedną nogę przytwierdził sznurem do klepiska. Sokół nie mógł się pogodzić z tym, aby żyć jak kura. Nieustannie szarpał
swój sznur, przywiązany do deski kurnika. Wpatrywał się w niebo i usiłował wzbić się w nie.
Jednak sznur bezlitośnie przyciągał go z powrotem na ziemię. Zmagał się tak tygodniami, aż
zdarł z łap całą skórę i zniszczył swoje piękne skrzydła. W końcu zrezygnował z walki. Po kilku miesiącach zaczął mu nawet smakować kurzy pokarm. Potem przyzwyczaił się do grzebania w ziemi. I w ten sposób nie spostrzegł nawet, że jesienne deszcze i zimowy śnieg rozpuściły sznur, którym był przywiązany do ziemi. A wystarczyłoby jedna najzwyklejsze porwanie
się do lotu i sokół znów wróciłby na wolność i stał się panem nieba. Ale nie uczynił tego. Nasze ciało męczy nawet wspinanie się o jeden stopień schodów wyżej. Ale nasza dusza ma
skrzydła. Całe niebo jest nasze.
/Bruno Ferrero/

