OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 03.05 NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski (uro
(uroczystość)
800 1) + Genowefę Ślusarczyk Wincenty Kubicki i Cerazy Mirosław
2) + Zdzisława Skrzypka (r. śm) z int. rodziny
1200 + Jana, Zofie, Woźniaków z int. córki
1600 1)+ Jana Cudzika (39 r. śm), Annę, Augustyna, Juliana Mieczysława Gruszczyńskich,
+ Antoniego, Katarzynę Cudzików z int. Cudzikowej
2) + Stanisława Malickiego (r. śm), Januszka Tadeusza, Annę Woźniak
Wtorek 04.05 Dzień Powszedni
1730 + Danielę, Mieczysława Ślusarczyków, + Bogdana Ślusarczyka z int. Leskich
1800 + Stanisława, Mieczysława Pabianów zm. z rodziny Porzucków
Środa 05.05 Dzień Powszedni
700 + Marianny Śmietana(r. śm.) zm. z rodziny Śmietanów, +Antoniego Kowalskiego
1800 + Józefę Nowak (10 r. śm), ks. Edwarda Nowaka, + Stefana, Mariana, Władysława
Nowaków, Mariana, Piotra, Eugeniusza Prędotów z int. rodziny
Czwartek 06.05 Świętych Apostołów Filipa i Jakuba (święto)
700 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczyków, + Stanisława Kruka z int. Kruków
1800 + Józefę Jacentego, + Stefana, Zofie Znojków Katarzynę, Antoniego, Piotra, Władysława Grzegorczyków z int. Znojków
Piątek 07.05 NMP Matki Łaski Bożej (święto)
700 O opiekę i potrzebne łaski dla Janiny Frankowicz
1800 1) + Stanisława Tkacza z int. rodziny
2) + Krzysztofa Lewickiego z int. koleżanek i kolegów
Sobota 08.05 Św. Stanisława,
Stanisława, głównego patrona Polski i Diecezji (uro
(uroczystość)
1530 Do MBNP o wstawiennictwo i opieke Bożą dla Mateusza Bedli w 18-tą r. urodzin
1600 + Stanisława Stachurę z int. Powlusków
1700 Ślub Wawrzeńczyk Ewa i Kasiński Marcin
Niedziela 09.05 VI Niedziela Wielkanocna
800 Janinę Lisowską, Annę Wincentego, Augustyna Czwartoszów Mariannę Wojciecha
Kazimierę, Stefana Szałasów
1000 + Stanisława Pobochę, Jana Pobochę z int. Pobochowej
1200 + Weronikę, Stanisława, Madejów, Mariana Barwinka z int. rodziny
1600 1) + Mieczysława Gruszczyńskiego (r. śm) i + Jerzego Gruszczyńskiego z int. rodziny
2) + Tadeusza Pabiana + Mariannę Pabian, Helenę, Janusza zm. z rodziny Litwinów

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Aleksandra
Kwiecińskiego z Kowali, Anielę Kubicką z Brzezin oraz Krzysztofa Lewickiego
z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †
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
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Prowadź nas
poprzez
poddaną Ci
ziemię polską
do bram
Ojczyzny
Niebieskiej.
A na progu
nowego życia
sama okaż nam
Jezusa,
błogosławiony
Owoc żywota
Twojego.

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 14,21-27 / Ap 21,1-5a Ewangelia:
J 13,31-33a.34-35
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to
i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”

Komentarz…
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
- powiedział Pan Jezus. Na czym polega nowość tego przykazania? Przecież Stary Testament polecał miłować bliźniego swego jak siebie samego. Stąd tyle powtarzających się codziennie powiedzeń: „Kochaj, a będą cię kochali”, „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Nowość tego przykazania miłości – to nagle olśnienie, że mamy kochać ludzi tak, jak kochał
ich Pan Jezus. Zapomnieć o sobie, myśleć o Nim. Tak jak On oddać dla nich nawet swoje
życie, choćby się wydawało, że się kocha wbrew samemu sobie. Święta Teresa pisała
o tym, że Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych. Wystarczy starać się kochać ludzi tak
jak Pan Jezus. Wtedy On poprzez nas będzie kochał. Jeżeli się miłujemy, tym samym miłujemy Jezusa, spełniamy ostatnie polecenie Niewidzialnego. On też prosi o wzajemność.
/ks. Jan Twardowski

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Florian (4 maja)

▪ W ubiegły poniedziałek dzięki pomocy parafian kościół został przygotowany do prac malarskich. Stacje Drogi Krzyżowej zostały zabrane do konserwacji w Krakowie, natomiast obrazy
świętych zostały złożone na plebanii. We wtorek reprezentacja Komitetu Odnowy Kościoła
Parafialnego w Brzezinach wraz z wykonawcami ustalili koncepcję malarską wnętrza kościoła. Ma ona nawiązywać do ściany tęczowej oraz prezbiterium. Na suficie znajdą się podziały
ramowe oraz ornamenty roślinne. Motyw winogron powtórzony będzie we wnękach okien.
▪ 7 maja przypada pierwszy piątek miesiąca
▪ 15 maja w sobotę wieczorem w naszej Parafii odbędzie się kolejne czuwanie w duchu Taizé. Serdecznie zapraszamy.
▪ Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa majowe codziennie po mszy św. popołudniowej

Według żywotu z VIII w., Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został
aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu
rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji,
Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami
zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami.
Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to
stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria
i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono
z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest
ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian
jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na
prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę
część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce
jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Modlitwa: Boże, który świętemu
Florianowi za jego odwagę w przyznaniu się do Ciebie i za jego wylaną krew męczeńską
udzieliłeś korony świętej i wiecznej szczęśliwości, spraw i obudź w nas uczucie odwagi, abyśmy Ciebie na żadnym kroku się nie zaparli i zawsze otwarcie wyznawali wobec innowierców
to, co nam wiara nasza katolicka zawsze i wszędzie wyznawać poleca. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Amen.

W poszukiwaniu…

Bliżej Eucharystii…

Nadszedł miesiąc maj, poświęcony Maryi. Tak samo jak od
wielu lat przed wieloma kapliczkami zabrzmią pieśni poświęcone Matce Boga. W kościołach przed wystawionym Najświętszym Sakramentów będzie można usłyszeć wezwania
Litanii Loretańskiej. Ta piękna
ludowa religijność maryjna pokazuje przywiązanie narodu
polskiego do swojej Królowej.
Jednak czy w tych gestach
znajduje się szczera i głęboka
relacja? Trudno o tym zdecydować. Starajmy się więc, pogłębiać w swym życiu prawdziwą miłość Do Maryi. To Jej powierzajmy nasze problemy, bo
któż lepiej trafi do Jezusa jak
nie Jego matka.
/KP/

Rok kościelny - (rok liturgiczny) jest określeniem obchodów
liturgicznych w ciągu roku. Rok kościelny kształtował się
stopniowo – wraz z powstawaniem poszczególnych świąt.
Co więcej, rozwój ten trwa również w czasach nam współczesnych, kiedy jesteśmy świadkami ustanawiania nowych
obchodów liturgicznych. Sensem i celem roku liturgicznego
jest przeżywanie poszczególnych tajemnic i wydarzeń
z życia Jezusa Chrystusa. Rok kościelny różni się od roku
cywilnego, dlatego też daty ich rozpoczęcia nie pokrywają
się. Począwszy od przełomu I i II tysiąclecia przyjęło się, że
rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. Najstarszym chrześcijańskim świętem jest cotygodniowa pamiątka zmartwychwstania naszego Pana, czyli niedziela. Pośród obchodów liturgicznych rozróżnia się trzy
kategorie (wymienione począwszy od najwyższej rangą):
● uroczystość,
● święto,
● wspomnienie, wśród których wyróżnia się wspomnienia
obowiązkowe i wspomnienia dowolne.
Uroczystość - jest obchodem liturgicznym o najwyższej
randze. Świętowanie uroczystości rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem pierwszymi nieszporami.
W tradycji bardzo często z uroczystościami związane były
wigilie – nocne czuwania wypełnione czytaniem Pisma
Świętego, śpiewem i modlitwą.
W liturgii Mszy św. w uroczystość odmawia się hymn
Chwała na wysokości Bogu oraz wyznanie wiary oraz Liturgia Słowa jest bardziej rozbudowana i składa się
z dwóch czytań i Ewangelii.
Ze względu na fakt, że uroczystość posiada najwyższą
rangę pośród obchodów liturgicznych, w przypadku, gdy
dwa obchody zbiegają się w jednym dniu, zawsze pierwszeństwo ma uroczystość (pomocą w takiej sytuacji służy
Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych).
Święto - w hierarchii obchodów liturgicznych znajduje się
po uroczystości. Jest to obchód mniej uroczysty. W liturgii
mszalnej w święto odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu, nie odmawia się wyznania wiary. Przed Ewangelią w święto jest tylko jedno czytanie.

Zamyśl się… Uśmiech…
„Patriotyzm to
żywe poczucie
zbiorowej
odpowiedzialności.”
/Richard
Aldington/

Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące dzieci. Od
czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do dziewczynki, która
w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka spytała ją: - Co rysujesz?
Dziecko odpowiedziało: - Rysuję Boga. Zaskoczona nauczycielka po chwili
odpowiedziała: - Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda. Nie przerywając rysowania dziewczynka odpowiedziała: - Za chwilę będą wiedzieli.

Coś dla ducha…
„Opalić duszę”
Pewien misjonarz w Papui Nowej Gwinei zauważył, że jeden z jego neofitów, dumny przywódca plemienia Kanaków, na koniec każdej Mszy św. Podchodził do tabernakulum i pozostawał tam przez długi czas, stojąc z obnażonym torsem. Był to prosty człowiek, który nawet
nie nauczył się czytać Pisma świętego. Któregoś dnia misjonarz, chcąc zaspokoić swoją ciekawość, zapytał, cóż robi, stojąc w milczeniu przed tabernakulum. Kanaka z uśmiechem odparł: - Wystawiam moją duszę na słońce.
Nauczyciel zebrał swoich uczniów i zapytał: - Skąd bierze początek modlitwa? Pierwszy
uczeń odpowiedział: - Z potrzeby. Drugi: - Z wielkiej radości. Kiedy się raduję, dusza ucieka
z ciasnej skorupy moich obaw i zmartwień i unosi się wysoko do Boga. Trzeci oświadczył:
- Z ciszy. Kiedy wszystko we mnie staje się ciszą, wtedy może mówić Bóg. Nauczyciel podsumował: - Wszyscy odpowiedzieliście prawidłowo. Ale pamiętajcie, że modlitwa bierze początek od samego Boga. To On ją rozpoczyna, a nie my.
/Bruno Ferrero/

