OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 05.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
800 + Mieczysława Malickiego, + Stanisława Katarzynę Franciszka Malickiego
1000 +Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów z int. Lużyńskich
1200 Antoninę Romana Jerzego Wieczorków Janinę Edwarda Frankowiczów z int. Andrzeja Wieczorków z rodziną
1600 Do Zmartwychwstałego dziękczynna o bł. w dalszym życiu dla Janusza i Zofii Marców w 25-tą r. ślubu z int. rodziców i dzieci
Wtorek 06.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy
1700 (r. śm) + Henryka Kubickiego z int. żony z dziećmi
Środa 07.04 Środa w Oktawie Wielkanocy
700 za parafian
1700 + Franciszkę Józefa Kasperków z int. rodziny
Czwartek 08.04 Czwartek w Oktawie Wielkanocy
700 za parafian
1700 + Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek Teodorę
Januszka z int. Zegadłowej
Piątek 09.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy
1630 + Tadeusza Węgrzyna (24 r. śm) zmarłych z rodziny Węgrzynów z int. syna
1700 + Anielę, Jana Czwartoszów zmarłych z rodziny Rabiejów, Czwartoszów, + Stefana
Wojcieszyńskiego z int. rodziny

Sobota 10.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy
1630+ Bogdana, Genowefę Edwarda Zegadłów zmarłych z rodziny Chałatów, Polaków
1700 + Edwarda Zawadzkiego (r. śm) z int. rodziny
Niedziela 11.04 II Niedziela Wielkanocna
Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego)
800 + Annę, Józefa Rutkiewiczów + Franciszka Kasperka, + Stanisława Kołek Stefanię Kasperek z int. Rutkiewiczów
1000 + Andrzeja Bosia, Genowefę, Jana Majów + Marcina, Józefę Majów Annę Stanisława, Mariana + Roberta Krawczyków, zm. z rodziny Krawczyków, Majów z int.
Krawczyków
1200 + Helenę Soja, + Jana Soję z int. Gruszczyńskich
1600 + Henryka Baryckiego i Annę Barycką
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 5 kwietnia – Śmigus Dyngus
× 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

Zmartwychwstanie
Pańskie
4 kwietnia 2010 r.
Nr 19 (71)

Komentarz…
Tyle się mówi na Wielkanoc o baranku. Zdawałoby się, że słaby, bezbronny, nawet z rogami niegroźny wobec stada wilków. Cichy i pokorny a przecież z łopoczącą, zwycięską flagą. Przypomina Pana Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania
Dz 10,34a.37-43 / Kol 3,1-4
Ewangelia: Łk 24,13-35
„Lecz oto w tymże dniu dwaj z nich wędrowali do
wioski zwanej Emaus, leżącej w odległości około
jedenastu kilometrów od Jerozolimy, i rozmawiali
ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy rozmawiali i dyskutowali, sam Jezus podszedł i zaczął z nimi iść; ale ich oczom nie było dane go
rozpoznać. Rzekł do nich: „O czym to, idąc, rozprawiacie między sobą?” I stanęli ze smutkiem na
twarzach. Odpowiadając, ten imieniem Kleopas
rzekł do niego: „Czy samotnie mieszkasz jako
przybysz w Jerozolimie i dlatego nie wiesz, co się
tam wydarzyło w tych dniach?” I rzekł im: „Co takiego?” Powiedzieli doń: „Wszystko, co dotyczy Jezusa Nazarejczyka, który się stał prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem; i jak nasi naczelni kapłani oraz władcy wydali go, żeby go skazano na
śmierć, i zawiesili go na palu. A myśmy się spodziewali, że właśnie ten człowiek ma wyzwolić Izraela; i prócz tego wszystkiego jest już trzeci dzień, odkąd się to zdarzyło. W dodatku
zadziwiły nas też pewne niewiasty spośród nas, gdyż były wcześnie przy grobowcu pamięci, lecz nie znalazły jego ciała i przyszły, mówiąc, że miały też nadprzyrodzone widzenie
i ujrzały aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Prócz tego kilku z tych, co są z nami, poszło
do grobowca pamięci; i zastali wszystko tak, jak powiedziały niewiasty, ale jego nie ujrzeli”.
On zaś rzekł do nich: „O nierozumni i nieskorzy w sercu do uwierzenia we wszystko, co
mówili prorocy! Czyż nie było konieczne, żeby Chrystus to wycierpiał i wszedł do swej
chwały?” A począwszy od Mojżesza i wszystkich Proroków, tłumaczył im to, co się do niego
odnosiło we wszystkich Pismach. W końcu zbliżyli się do wioski, do której wędrowali, a on
sprawiał wrażenie, jak gdyby miał wędrować dalej. Ale oni przymusili go, mówiąc: „Zostań
z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wówczas wszedł, by z nimi zostać. A gdy się z nimi ułożył do posiłku, wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i zaczął im
podawać. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, on zaś im zniknął. I rzekli jeden do
drugiego: „Czyż nasze serca nie płonęły, gdy w drodze do nas mówił i w pełni objaśniał nam
Pisma?” I w tejże godzinie wstali i wrócili do Jerozolimy, i znaleźli zgromadzonych jedenastu oraz tych, którzy z nimi byli, mówiących: „Pan istotnie został wskrzeszony i ukazał się
Szymonowi!” I sami opowiedzieli o tym, co się wydarzyło w drodze, i jak dał się im poznać
przez łamanie chleba.

Prawdziwie
Zmartwychwstał!

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Wincenty Ferreriusz (5 kwietnia)

▪ Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejsze święto w Kościele.
▪ W ubiegłą niedzielę po mszy św. o godz. 10.00 odbył się III Konkurs Palm Wielkanocnych
zapoczątkowany przez ks. Rafała Nowińskiego. Najładniejsze własnoręcznie wykonane palmy wybierało jury w składzie p. Agata Kurdek i p. Marzanna Krajewska. Oto lista wyróżnionych: (w kategorii dorosłych) I miejsce - P. Beata Łabęcka, II miejsce - P. Katarzyna Stokowiec, III miejsce - P. Marta Litwin; (w kategorii dzieci) I miejsce - Marta Brzoza, II miejsce Wiktoria Augustyn, III miejsce - Oliwia Dziewięcka. Nagrody za najładniejsze palmy i upominki dla wszystkich uczestników ufundował ks. Wikariusz oraz Redakcja SANCTUS.
▪ W Wielki Poniedziałek i Wtorek młodzież z parafii z pomocą (plastyczną, krawiecką, stolarską i oświetleniową) innych osób przygotowała jak co roku wystrój świąteczny kościoła.
Tematyka tegorocznej Ciemnicy nawiązuje do Roku Kapłańskiego, a także do Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Chrystus ustanowił ten Sakrament. Słowa „Odtąd ludzi łowić będziesz” skierował Pan Jezus do Szymona Piotra. Symbolizują one powołanie do misji kapłańskiej. „Wierność Chrystusa, wierność kapłana” to hasło bieżącego Roku Kapłańskiego. Na środku dekoracji znajduje się wczesnochrześcijański symbol ryby ICHTIS. Skrót ten oznacza: „Jezus
Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel”. Te kilka słów charakteryzuje w dużej mierze naszą religię
i kieruje wzrok na Tego, który odkupił nasze winy. Całą dekorację oplata sieć rybacka także
symbolizująca pracę kapłańską – „łowienie” ludzi dla Chrystusa.
Grób Pana Jezusa swym wystrojem przypomina o obietnicy, którą Bóg dał wypełniającym
Jego wolę, to znaczy życie w wiecznej szczęśliwości Nieba. Odkupieńcza śmierć Chrystusa
uczyniła pewnego rodzaju schody, dzięki którym każdy z nas jeśli zechce będzie mógł wkroczyć do Raju i stanąć twarzą w twarz z prawdziwym Bogiem. Prośbę o to wyrażają słowa
z hymnu św. Tomasza z Akwinu („Zbliżam się w pokorze”) – „Bym oblicze Twoje tam oglądać
mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.” Adorując teraz Jezusa w Najświętszym
Sakramencie mamy możliwość spojrzenia na Jego twarz, oczami wiary. Obyśmy przyjęli tę
ofiarę, którą Pan złożył za nas na Krzyżu i cieszyli się z Nim kiedyś wieczną chwałą w Niebie.

Wincenty urodził się ok. 1350 r. w Walencji. Mając 17
lat wstąpił do dominikanów. W rok potem złożył śluby
zakonne. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie w wieku 25 lat.
Podjął surową dyscyplinę życia duchowego. Oddał się
najpierw nauczaniu filozofii i teologii, zajmując się również wieloma sprawami państwowymi i kościelnymi na
polecenie kardynała legata Piotra de Luna oraz Jana I,
króla Aragonii. W tym czasie poświęcił się także kaznodziejstwu, najpierw na dworze papieża w Awinionie, a później w południowej Francji i we Włoszech.
Posługę tę pełnił aż do roku 1399. Wtedy nastąpił nagły zwrot w życiu św. Ferreriusza. W czasie choroby,
która wydawała się beznadziejna, pojawili mu się św.
Dominik i św. Franciszek, uzdrowili go i polecili głosić
Ewangelię po świecie. Podjął w ten sposób wielką misję, przemierzając Europę i wzywając do pokuty. Obdarzony darami Ducha Świętego oraz zaopatrzony
w apostolskie pełnomocnictwa, przemawiał na placach, bo żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących się tłumów. Swoją charyzmą budził zachwyt,
ale i sprzeciw. Pracował na rzecz jedności podzielonego przez schizmę Kościoła. Szła za nim sława wielkich
cudów. Obok rzesz wielbicieli miał Wincenty także swoich zawziętych wrogów. Zarzucano mu
demagogię, ogłupianie ludu, wprost nawet opętanie. Zarzuty przeciwko wielkiemu kaznodziei
wysuwano nawet na "soborze" w Pizie i na soborze w Konstancji. Zmarł 5 kwietnia 1419 r.
w Vannes we Francji. Modlitwa: Boże, któryś raczył kościół Twój uświetnić zasługami i kazaniami św. Wincentego, Wyznawcy, daj nam sługom Twoim, abyśmy z przykładów życia jego
zbawiennej nabyli nauki i od wszelkich przeciwności za jego pośrednictwem wybawieni zostali. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Alleluja! biją dzwony,
Głosząc w świata
wszystkie strony,
Że zmartwychwstał Pan!

Z życia wsi…

31.03.2010 r. w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji całej
społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach,
w 5 rocznicę śmierci naszego Patrona. W tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz zuchy złożyli kwiaty oraz
zapalili znicze pod popiersiem Papieża, na dziedzińcu szkoły,
a poczet sztandarowy złożył hołd Janowi Pawłowi II pełniąc
wartę honorową. Następnie wszyscy udaliśmy się do Kościoła,
przy nieocenionej pomocy strażaków z OSP Brzeziny, którzy
sprawili, że droga ta była bezpieczna. Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Św., uczniowie szkoły brali w Niej czynny udział.
W tym roku szkolnym ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia Święto Szkoły zostało przeniesione na dzień 18 maja
W ten wyjątkowy dzień 2010r., wyjątkowo w szkole nie odbyła się uroczystość upażyczymy
wszystkim miętniająca i wspominająca Jana Pawła II.
/AG/
Parafianom, aby ofiara
Bliżej
Eucharystii…
Chrystusa nauczyła nas
POSTAWY LITURGICZNE
wszystkich wiary w Boże
Słowa,
nadziei
na Prostracja (leżenie krzyżem lub padanie na twarz) jest wyrazem
zmartwychwstanie i miłości szczególnego uniżenia się wobec Boga (większego niż klęczeaż do końca. Niech Pan nie) oraz jest wyrazem głębokiej modlitwy. Od bardzo dawna
uspokoi skołatane serca istniała ona jako wyraz pobożności prywatnej, a w liturgii używana podczas liturgii święceń kandydaci przyjmują ją podczas
i wprowadzi w nie pokój.
Redakcja SANCTUS śpiewu litanii do Wszystkich Świętych.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Mamy młode serce, tak długo jak długo potrafimy kochać ludzi i życzyć im
szczerze tego wszystkiego czego im
brakuje, a tak bardzo jest potrzebne.”
/Phil Bosmans/

Przed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu.
święty Piotr mówi: - Ty kierowco do nieba, a ty księże do czyśćca. - Ale czemu tak? - pyta ksiądz. - Bo
widzisz, jak ty prawiłeś kazania to wszyscy spali,
a gdy on prowadził autobus to wszyscy się modlili.

Coś dla ducha…
„Puste krzesło”
Pewien stary człowiek poważnie zachorował. Jego proboszcz przyszedł go odwiedzić. Kiedy
tylko wszedł do pokoju chorego, od razu dostrzegł puste krzesło, ustawione obok łóżka chorego. Ksiądz zapytał, dlaczego stoi właśnie tutaj. Stary mężczyzna odpowiedział ze słabym
uśmiechem: - Wyobrażałem sobie, że na tym krześle siedzi Jezus i zanim ksiądz przyszedł,
rozmawiałem z Nim… Przez długie lata uważałem modlitwę za coś bardzo trudnego, ale pewien mój przyjaciel powiedział, że modlitwa to rozmowa z Jezusem. I teraz wyobrażam sobie
Jezusa siedzącego naprzeciw mnie na krześle, mówię do Niego i słucham, co On mi odpowiada. I nie ma już żadnych trudności z modlitwą. - Kilka dni później córka chorego przyszła
do proboszcza z wiadomością, że jej ojciec umarł. Powiedziała: - Zostawiłam go samego tylko na dwie godziny. Kiedy po powrocie weszłam do pokoju, znalazłam go martwego. Głowę
miał opartą o puste krzesło, które zawsze kazał ustawiać obok swego łóżka.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt5,8)
/Bruno Ferrero/

