OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 24.05 NMP Matki Kościoła (święto)
800 + Józefa Dziubka, + Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
1200 + Edwarda Machulskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi
1600 1) Annę, Henryka Baryckich, + Agnieszkę, Jana Stanisława Węgrzynów, Marię, Józefa Rabiejów z int. rodziny
2)+ Józefę Pragnącą z int. parafianek
Wtorek 25.05 Dzień Powszedni
1730 + Stefana Litwina (25 r. śm.), Annę Teresę Mariana Floriana Litwinów, + Stefanię Łatosz, Zofię Wojtyna Stanisława Folusza, Mariannę Więckowską z int. rodziny
1800 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów, Stefanię Michała Jaszczyków
z int. Jaszczyków
Środa 26.05 Św. Filipa Nereusza, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Annę Więckowską i Jana Więckowskiego i Salomeę Nosek z int. syna
1800 + Mariannę, Franciszka, Józefa, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków z int. Malickiej
Czwartek 27.05 Dzień Powszedni
1730 + Teresę Wieczorek (r. śm) z int. córki Katarzyny z rodziną
1800 + Marię Więcek z int. dzieci z rodzinami
Piątek 28.05 Dzień Powszedni
Powszedni
30
17 + Jana, Helenę, + Mieczysława, Józefa Raczyńskich z int. rodziny
1800 + Edwarda Władyszewskiego + Mariannę, Mariana, + Adama Kubickich z int. rodziny
Sobota 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej (wsp. obowiązkowe)
1530 + Stanisława Stachurę (21 r. śm) z int. dzieci
1600 + Anielę Tadeusza Wotlińskich, Mariannę Michała Wotlińskich z int. rodziny
1700 ślub Domagała i Tetelewska
Niedziela 30.05 IX Niedziela Zwykła, Najświętszej Trójcy
800 Do MBNP w 25-tą r. ślubu Teresy i Mieczysława
1000 + Irenę Kij (r. śm) z int. rodziny
1200 + Józefa Rajkiewicza, + Annę, Romana Rajkiewiczów z int. Rajkiewiczowej
1600 + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych z int. syna Józefa z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 25 maja – Światowy Dzień Mleka
× 26 maja – Dzień Matki
× 27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
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Zesłanie Ducha Świętego
23 maja 2010 r.
Nr 26 (78)
Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie
swoim tchnieniem,
abym myślał o tym,
co jest święte.
Prowadź mnie,
Duchu Święty,
abym czynił to,
co jest święte.
Przyciągaj mnie
do siebie,
Duchu Święty,
abym kochał to,
co jest święte.
Umacniaj mnie,
Duchu Święty,
abym strzegł tego,
co jest święte.
Strzeż mnie,
Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił
tego, co jest święte.
Amen.

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 2,1-11 / 1Kor 12,3-7.12-13 Ewangelia: J 20,19-23
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
‘Pokój wam!’ A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ‘Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam’. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ‘Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane’.”

Komentarz…
Możemy sobie wyobrażać Boga Ojca. W rzeźbie i malarstwie przedstawiamy Go nieraz jako starca z brodą. Możemy sobie wyobrazić Pana Jezusa, bo przecież stał się
człowiekiem. Nie sposób wyobrazić sobie Ducha Świętego. Wszystkie znaki, jak gołębica czy ogień, nie wypowiadają Jego tajemnicy. Nie widzimy Ducha Świętego, tak
jak nie widzimy wiatru, ale widzimy Jego działanie. Jest strażnikiem duchowości
i niewyobrażalnej wielkości Boga. Niewidzialny, a jednocześnie bliski nam, bo stale
spotykamy się z Jego działaniem i Nim jesteśmy ogarnięci.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. German (28 maja)

▪ 15 maja 2010 r. w naszym kościele odbyło się II czuwanie w duchu Taizé.
Tym razem zgromadzeni modlili się głównie w intencji wszystkich, którzy zagubili się w swym życiu. Prosili Chrystusa, Prawdziwą Światłość, aby nie pozwolił chodzić dłużej w ciemności, tym, którzy stracili sens wszystkiego, lub
znajdują się na rozdrożu. Śpiewy poprowadziła kolejny raz grupa z Kielc.
Wśród kanonów pojawiło się kilka utworów na melodię satocerkiewną, w tym „Litania Pokoju”
oraz „Bogoroditse Dievo”. Drugą część spotkania stanowiła adoracja Krzyża. Wyjątkową atmosferę czuwania oprócz kanonów sprawiał wystrój kościoła. Blask świec odbijał się w ikonach - oprócz Krzyża była także ikona Wcielenia oraz Zmartwychwstania (Zejścia do Otchłani). Po zakończeniu adoracji Dekanalny Duszpasterz Młodzieży ks. Rafał Nowiński zaprosił
przybyłych młodych z Brzezin i okolicy na poczęstunek do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.
▪ Przypominamy, że codziennie popołudniu w kościele odbywa się nabożeństwo majowe.
Postarajmy się znaleźć czas, by oddać w ten sposób cześć Najświętszej Maryi Pannie.

German urodził się w 496 r. Po studiach w Avallon podjął życie pustelnika. Około 540 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na życzenie biskupa Autun przeprowadził reformę tamtejszego klasztoru św. Symforiana. W 556 r.
został mianowany biskupem Paryża. Na terenie diecezji
podjął działalność charytatywną i reformatorską. Założył
opactwo św. Krzyża i św. Wincentego z Saragossy (od
VIII w. Saint-Germain-des-Prés). Mimo nieustannych
trosk i znojów, jako też czuwania nad dobrem swych
owieczek i pokuty samemu sobie zadawanej, doszedł
German do osiemdziesiątego roku życia - po czym
z Niebios uzyskał objawienie, że śmierć jego jest bliska.
Pełen radości napisał na klęczniku: "Dnia 28 maja!" Nikt
nie wiedział co to znaczy i dopiero śmierć biskupa zagadkę tę rozwiązała. Było to w roku 576. Grób Germana
wsławiły liczne cuda. Święte jego zwłoki przechowywano do roku 1793, czyli do czasów wielkiej rewolucji,
w Paryżu w opactwie Saint-Germain, w srebrnej trumnie, ozdobionej 260 klejnotami i 197 drogocennymi perłami. We wspomnianym roku rewolucjoniści, powodowani chciwością i chęcią rabunku, złupili wszystkie owe
kosztowności. Modlitwa: Boże, któryś św. Germana,
wyznawcę Twojego i biskupa, darem gorącej modlitwy obdarzył, racz to łaskawie sprawić,
abyśmy za pośrednictwem jego zyskali ducha wytrwałej modlitwy i ucz nas wypraszać sobie
przez nią najpotrzebniejsze łaski. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

W poszukiwaniu…

Znalezione…

Wkrótce Dzień
Matki. Czas kiedy szczególnie
należy skupić się
na osobie Rodzicielki, Opiekunki,
Wychowawczyni
–
Mamie. To ona
przecież wiernie
trwa przy swoich dzieciach. To ona
broni swoje pociechy przed krzywdą. To ona jak Maryja – Święta
Mama – kocha swoje dziecko nad
wszystko na świecie. Nie zapomnijmy tego dnia szczególnie docenić
swoich Mam.
/KP/

Przepis na przyjaźń
SKŁADNIKI:
- miarka wspólnych zainteresowań
- całe opakowanie życzliwości
- szklanka zachęty zmieszanej ze wsparciem
- łyżka zrozumienia
- trochę kompromisu
- sztuka przebaczenia
- szczerość rozpuszczona w godzinach wspólnych
rozmów
- szczypta małych niespodzianek
- komplementy (nie przesolić)
SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
- wszystko wymieszać i zaprawić gorącą wiara w Boga
- przelać do czystego serca piec w atmosferze miłości
i zrozumienia
UWAGA! Nie podawać z egoizmem…

Konkurs z okazji urodzin Papieża
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” - te słowa Sługi Bożego Jana Pawła II stały się mottem II
Międzygminnego Konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, zorganizowanego 19.05.2010 r. w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Brzezinach, w trzecią rocznicę nadania imienia tej
szkole. Pomysłodawczynią i organizatorem tego przedsięwzięcia
była mgr Beata Łabęcka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Morawica – Pan Marian Buras. W gronie sponsorów znalazł się również
ksiądz wikary Rafał Nowiński, czasopismo parafialne „SANCTUS”, Ojcowie Cystersi z Jędrzejowa. Swój udział w konkursie
zgłosiło 15 szkół z terenu całego województwa. Do rywalizacji
przystąpiły trzyosobowe drużyny z terenu 8 gmin: Górno, Kije,
Łopuszno, Masłów, Morawica, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk. Lista laureatów
przedstawia się następująco: I miejsce – SP z Samsonowa, II – SP z Masłowa, III – SP
z Bilczy. Pozostałe drużyny zostały wyróżnione. Każde z dzieci otrzymało na pamiątkę przepiękny album o Papieżu Polaku. By uświetnić tę uroczystość, drużyna harcerska i Klub 4H
zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o ukochanym Patronie.
/BŁ/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Życia nie da się oszukać,
jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią
plewy, zbierze się chwasty”
/ks. Jerzy Popiełuszko/

Na katechezie ksiądz pyta dzieci: - Jaki jest pierwszy sakrament? - Małżeństwo - odpowiada dziewczynka - A właśnie, że
nie, bo chrzest - odpowiada kapłan - O nie, proszę księdza protestuje uczennica - Ja pochodzę z porządnej rodziny, u nas
najpierw jest małżeństwo, a dopiero potem chrzest!

Coś dla ducha…
„… dałby Bóg”
Pewien wieśniak, podczas żniw, po całodziennej pracy w polu powrócił do domu. Powiedział
do żony:
– Jutro w południe na pewno skończę żąć.
A ta dobra kobieta odrzekła:
– Powinieneś dodać: „Dałby Bóg”, bo przecież wiesz, że ludzka wola się nie liczy.
– Zapewniam cię, małżonko, że ani Bóg, ani diabeł nie zdołają mi przeszkodzić w skończeniu
pracy w południe!
Następnego ranka, o świcie, idąc na pole, wieśniak natknął się na orszak towarzyszący sułtanowi. Jeden z jeźdźców zatrzymał chłopa i powiedział do niego:
– Dobry człowieku, nakazuję ci poprowadzić nas na tę górę, którą widzisz tam, w głębi doliny.
Sułtan powinien tam stanąć przed zachodem słońca, a my nie znamy drogi.
Wieśniak nie mógł odmówić.
Wrócił dopiero późnym wieczorem. Zapukał do swoich drzwi.
– Kto idzie o tak późnej porze? – zapytała żona.
– To ja, twój mąż, dałby Bóg. Otwórz mi, dałby Bóg, bo chcę się położyć i spać, dałby Bóg.
/Pier d'Aubrigy/

