OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 31.05 Nawiedzenie NMP (święto)
1700 Do SPJ z prośbą o błogosławieństwo w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. dla Pauliny
Kwaśniewskiej
1730 + Ignacego, Annę Cichońskich z int. Krukowej
1800 + Władysława, Zdzisława, Jana Znojków z int. rodziny
Wtorek 01.06 Św. Justyna męczennika (wsp. obowiązkowe)
1730 + Julię, Jana Cielątków, Krystynę Stanisława Zająców, + Czesławę, Stefana Ciechanowskich, + Krzysztofa Ferta z int. Ciechanowskich
1800 + Henryka, Stanisławę Wiejasów z int. rodziny
Środa 02.06 Dzień Powszedni
1730 + Henryka Brzozę (7 r. śm), + Franciszke i Jana Brzozów z int. córki i wnuczki
1800 + Stefana Gubałę, + Edwarda Śmietanę z int. rodziny
Czwartek 03.06 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)
800 1) + Henryka Lecha (r. śm), Zofię Lech, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskich
2) + Mariana Dyragę (1 r. śm) z int. zony z dziećmi
1000 + Józefę, Tadeusza Barańskich z int. córki
1200 za parafian
Piątek 04.06 Dzień Powszedni
700 + Władysława Wojdę z int. rodziny Piotrowskich z rodziną Wotlińskich
1800 1) + Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę Golów, Jana Katarzynę Plewów z int. rodziny
2) + Karola Tetelewskiego int. od chrzestnych z rodzinami
Sobota 05.06 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)
1)Do SPJ w 80-tą r. urodzin Marianny Bedli i o zdrowie i opiekę z int. córki i wnuczki
2)Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Karoliny
3)+ Józefa, Mariannę Słowików, Stefanię Zychowicz z int. Młynarczykowej
4)Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w 30-tą r. ślubu Janusza i Małgorzaty
Adachów
Niedziela 06.06 X Niedziela Zwykła
800 + Wincentego Prędotke (2 r. śm)
1000 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o opiekę i bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Ewy Prędoty z int. babci Noskowej
1200 + Annę Daleszak (1 r. śm) z int. rodziny
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu dla Ilony i Marcina Szostaków w 10-tą r. ślubu oraz dla ich dzieci z int. rodziców

Ekstra…
× 30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
× 1 czerwca – Dzień bez Alkoholu
× 2 czerwca – Europejski Dzień Sąsiada
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3 czerwca
Boże Ciało
Ojciec Raniero Cantalamessa,
kaznodzieja
domu papieskiego, nazywa
adorację
Najświętszego Sakramentu
skrzyżowaniem
się
dwóch spojrzeń: Chrystusowego i naszego.
Jeśli nieraz nasze spojrzenie słabnie, to Jego
wzrok nigdy nie zawodzi. Adoracja sprowadza
się niekiedy do samego
przebywania w towarzystwie Jezusa, do pozostawania pod Jego spojrzeniem, do stworzenia
Jemu możliwości radowania się z patrzenia na
nas, którzy pomimo statusu grzesznych stworzeń, jesteśmy owocami
Jego męki.

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Prz 8,22-31 / Rz 5,1-5 Ewangelia:
J 16,12-15
„Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
[jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”

Komentarz…
Tajemnica Boga chrześcijańskiego – to odpowiedź na nasze pytanie, czym jest prawdziwa
miłość. Chrystus pomaga nam zbliżyć się do tajemnicy. Trzeba tylko za Nim iść – Jego drogą. Jezus wszystko od Ojca przyjmował, nawet cierpienie i wszystko Bogu oddawał. Łączy
Ich duch wzajemnej miłości. Umieć przyjmować i umieć dawać jest tajemnicą Boga chrześcijańskiego. Boga, który jest jedyny i nigdy samotny.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Joanna d’Arc (30 maja)

▪ W ubiegłą sobotę 22 maja 33 dzieci z naszej parafii pierwszy raz przyjęło do swego serca
Pana Jezusa. Życzymy im, aby sakrament Eucharystii był dla nich ważnym wydarzeniem
przez całe życie.
▪ Dziś w całej Polsce odbywają się zbiórki pieniężne na osoby, które ucierpiały w naszym
kraju przez klęskę powodzi. Nie przejdźmy obok tego problemu obojętni i wesprzyjmy bliźnich w potrzebie.
▪ Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych i trudnej sytuacji w kraju festyn pod hasłem "Rodzinnie - majowo - sportowo" został przełożony na dzień dzisiejszy. Zapraszamy
wszystkich w godz. 15.00 - 19.00 na plac rekreacyjno-sportowy w Brzezinach. Festyn będzie
połączony ze zbiórką funduszy na rzecz powodzian.
▪ 3 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak co roku po
mszy o godz. 12.00 odbędzie się procesja eucharystyczna ulicami Brzezin do czterech ołtarzy. Zachęcamy do wzięcia chorągwi i feretronów. Postarajmy się, aby ten dzień był szczególnie uroczysty.

Joanna urodziła się 6 stycznia 1411 lub 1412 r. w Domremy,
w rodzinie ubogich wieśniaków. Rodziców nie było stać na
kształcenie dziecka. Dlatego Joanna była analfabetką. Od
13. roku życia towarzyszyły jej "głosy" i wizje, w których słyszała nadprzyrodzone wezwania, nakazy. Pod wpływem
tych duchowych doświadczeń w 1428 r. siedemnastoletnia
Joanna podjęła dzieło wyzwolenia Francji zajętej przez wojska angielskie. Ogarnięta wiarą, że jest wolą Bożą, by to
ona właśnie stanęła na czele narodu i by w jego imieniu poprowadziła wyzwoleńczą wojnę. Po poddaniu Joanny i jej
widzeń badaniom duchownych z Poitiers, dziewczynie podarowano zbroję, sztandar z wezwaniem "Jezus i Maryja" i pozwolono jej wyruszyć z kilkutysięcznym oddziałem naprzeciw nieprzyjaciela. W maju 1429 r. w trakcie bitwy o Orlean
Joanna zagrzewała swoich rodaków do walki i przełamała
losy prowadzonej wojny. Wiosną 1430 r. Joanna wzięła
udział w potyczce pod Compiegne. Tam dostała się do niewoli Burgundów. Ci odsprzedali ją za 10000 franków w złocie (co było wówczas ogromną ceną) Anglikom, którzy powołali trybunał kościelny i wytoczyli jej proces w Rouen. Nie umiejąc sobie wytłumaczyć jej
misji, oskarżono ją o zmowę z diabłem. Jej wizje, głosy, objawienia uznano za opętanie szatańskie. Użycie zaś przez nią wojskowego stroju męskiego uznano za urągające przyzwoitości chrześcijańskiej. Skazano ją na śmierć pod zarzutem czarów i herezji. Jej głosy i objawienia uznano za fałszywe. Święta odwołała się od wyroku inkwizycji do papieża - bezskutecznie. Oddana w ręce władzy świeckiej została skazana i spalona na stosie 30 maja 1431 r.
Modlitwa: Boże, Stwórco i Opiekunie wszystkich wiernych, miłosierdzia Twojego pokornie
wzywamy, abyśmy dzień ten uroczysty świętej Męczenniczki Joanny, pobożnie obchodząc,
wiekuistym weselem wraz z nią się cieszyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Intencja różańcowa na czerwiec:
Ogólna: Aby wszystkie instytucje krajowe
i międzynarodowe zobowiązały się do zapewnienia szacunku życiu ludzkiemu, od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Misyjna:
Aby Kościoły w Azji, które są „małą
owczarnią”, otoczoną przez ludność niechrześcijańską, potrafiły głosić Ewangelię
i dawać świadectwo radosnego przylgnięcia do Chrystusa.

W poszukiwaniu…
Bóg w Trójcy Jedyny… Trudne do zrozumienia. Trzy Osoby, a stanowią jedno. Św.
Patryk porównywał Trójcę św. do trójlistnej
koniczyny, aby wytłumaczyć tę trudną
prawdę wiary. A czy my rozumiemy istotę
Trójcy Świętej? Najlepszym wytłumaczeniem jest Jedność. Ten fakt plus nasza
wiara powinny wystarczyć by uwielbiać
Boga w Trójcy Jedynego. Chwała Ojcu
i Synowi I Duchowi Świętemu!
/KP/

Znalezione…
„Przykazania” Leszka Kołakowskiego
Po pierwsze przyjaciele. A poza tym:
Chcieć niezbyt wiele; Wyzwolić się z kultu
młodości; Cieszyć się pięknem; Nie dbać
o sławę; Wyzbyć się pożądliwości; Nie
mieć pretensji do świata; Mierzyć siebie
swoją własną miarą; Zrozumieć swój świat;
Nie pouczać; Iść na kompromisy ze sobą
i światem; Godzić się na miernotę życia;
Nie szukać szczęścia; Nie wierzyć w sprawiedliwość świata; Z zasady ufać ludziom;
Nie skarżyć się na życie; Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

Bliżej Eucharystii…
Procesja – na wzór wędrówki Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej przypomina wierzącym, że stanowią lud pielgrzymujący do ojczyzny niebieskiej.
Baldachim – jest ozdobnym zadaszeniem noszonym podczas procesji eucharystycznej nad
Najświętszym Sakramentem. Pojawił się on
wraz z rozwojem kultu eucharystycznego, a dokładniej – po pojawieniu się zwyczaju organizowania procesji teoforycznych.
Procesja teoforyczna – w procesjach, w czasie
których celebrans niesie Najświętszy Sakrament poza kościół wśród uroczystych obrzędów
i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne
świadectwo swej wiary i pobożności wobec
Najświętszego Sakramentu.
Wypada, aby procesja eucharystyczna wyruszała z kościoła po Mszy św., w czasie której
kapłan konsekrował drugą Hostię przeznaczoną
do monstrancji. Celebrans prowadzi procesje
w ornacie. Ornat jednak może zmieniać na kapę koloru białego. Trasę procesji należy odpowiednio przyozdobić. Gdy procesja jest dłuższa,
wtedy mogą być stosowane ołtarze stacyjne,
przy których procesja może się zatrzymać na
krótkie nabożeństwo, które można zakończyć
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
W Polsce corocznie odbywa się jedna dłuższa
procesja teoforyczna z ołtarzami stacyjnymi
w Boże Ciało. Krótkie procesje teoforyczne wokół kościoła odbywają się po sumie odpustowej
i procesja rezurekcyjna. Na końcu takiej procesji następuje błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.

Zamyśl się…

Uśmiech…

Nawet dla człowieka na moim
stanowisku ważniejsze jest umieć
milczeć, niż umieć mówić.
/papież Jan XXIII/

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy:
"Nigdy nie będę mówił do nauczyciela "TY". Nazajutrz
Jasio przynosi zeszyt. - Dlaczego to zdanie napisałeś nie
100, ale 200 razy? - Bo cię lubię Kaziu!

Coś dla ducha…
„Opowiadanie o przemianie”
Do grupy uczniów, którzy gorąco pragnęli pójść na pielgrzymkę, Mistrz rzekł:
- Weźcie ze sobą tę dynię. Jest gorzka. Nie zapomnijcie zanurzyć jej we wszystkich świętych
rzekach i wnieść do wszystkich sanktuariów. Kiedy uczniowie powrócili, owoc ugotowano
i podano na stół jako święty pokarm.
- Dziwne – powiedział złośliwie Mistrz po skosztowaniu dyni – Święta woda i sanktuaria nie
uczyniły jej słodką!
Kiedy jesteś zmęczony i rozdrażniony, posprzeczałeś się z kimś – czujesz się bezradny
i śmiertelnie nieszczęśliwy – wtedy pomyśl o tych dniach, które wypełniały twe serce słońcem
radości, zadowolenia, uśmiechu i życzliwości wobec otoczenia. Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni Twego życia, bo dla nich jesteś na tym świecie! Wracaj do nich ilekroć w Twym
życiu wszystko zaczyna jawić się w czarnych kolorach, a gorycz jak powódź zalewa Twe serce i umiera wszelka nadzieja. Wracaj wtedy do dni Twojej radości i ufności; do dni, podczas,
których czułeś się tak dobrze. Nie zapominaj w życiu Twych dobrych dni! Jeśli o nich zapomnisz, mogą już nigdy do Ciebie nie powrócić!
/Phil Bosmans/

