7 maja - bł. Gizela
Gizela urodziła się w 985 r. Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a matką - Gizela Burgundzka. Była siostrą cesarza św. Henryka II. Miała zaledwie 10 lat, kiedy zwyczajem ówczesnym została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem Węgier. Z tego świętego małżeństwa był zapewne jeden tylko syn, św. Emeryk (1007-1031). Korzystając z tego, że święty
małżonek zajęty sprawami politycznymi dał jej wolną rękę w czynieniu dobra, była szczodrą
w rozdawaniu jałmużny i ofiar na cele kościelne. Ufundowała kilka klasztorów i kościołów,
przez to się przysłużyła wielce utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. Jej staraniom
przypisuje się wystawienie katedry w Veszprem. Po śmierci św. Stefana w 1038 r. Gizela musiała przejść cały szereg udręk i prześladowań ze strony pretendentów do tronu, którzy chcieli
przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Przy pomocy brata, Henryka II, powróciła wtedy do
Niemiec, gdzie wstąpiła do benedyktynek, by tam dopełnić lat swojego życia. Zmarła jako
ksieni tegoż opactwa w 75-tym roku życia w 1060 r. Modlitwa: Daj, o Panie, abym za przykładem błogosławionej Gizeli jak najwięcej zdziałał we wszystkim, co Twojej chwały dotyczy.
Wszakże nagradzasz i najmniejszy datek, który Ci składamy, i odpłacasz dobrami wiekuistymi. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
25 maja - św. Maria Magdalena de Pazzi
5 maja - bł. Stanisław Kazimierczyk
Stanisław urodził się 27 września 1433 r. Katarzyna urodziła się 2 kwietnia 1566 r.
w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście w możnej rodzinie Pazzi we Florencji.
pod Krakowem. W 1456 r. wstąpił do klasz- W dziesiątym roku życia otrzymała pierwszą
toru Kanoników Regularnych Laterańskich Komunię świętą. W tym samym roku, w
przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. uroczystość św. Józefa, złożyła ślub dozgonnej
Klasztor ów został założony na specjalne czystości. Jako dziecię wyróżniała się
życzenie błogosławionej królowej Jadwigi. pobożnością, tak że gdy miała 12 lat, już miała
Po przyjęciu święceń kapłańskich, przeło- szczęście rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd
żeni zlecili mu pełnienie urzędu oficjalnego podobne objawienia zdarzały się częściej w jej
kaznodziei i spowiednika, a w klasztorze życiu. Kiedy miała 18 lat, wstąpiła do klasztoru
funkcji mistrza nowicjatu, lektora i zastępcy karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej. Wiodła
przełożonego. Prowadził intensywne życie życie umartwione i przeniknięte modlitwą.
kontemplacyjne, a zarazem jako znakomity Wyróżniała się wiernością w zachowaniu reguły,
kaznodzieja skutecznie oddziaływał na bardzo przecież surowej. Doświadczała wielu
swoich słuchaczy. Zbliżał ich do Pana Bo- cierpień. Od niebieskiego Oblubieńca otrzymała
ga nie tylko słowami prawdy, ale również cierniową koronę, która zadawała jej bardzo
przykładem życia i miłosierdziem wobec silne bóle głowy. Dnia 25 marca 1585 roku
bliźnich. Bardzo troszczył się o chorych i otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia na
biednych, usługiwał im z miłością. Często swoim ciele ran Pana Jezusa, chociaż na
oddawał część własnego pożywienia po- zewnątrz były niewidoczne. 8 czerwca 1585
trzebującym. Wiele czasu spędzał na mo- roku rozpoczęła się nowa seria ekstaz, która
dlitwie. W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł trwała z krótkimi przerwami osiem dni.
3 maja 1489 r. Modlitwa: Boże, który po- W ostatnich latach życia przechodziła wielkie
między różnymi cudami mądrości Twojej, cierpienia fizyczne i duchowe, które ją
także i młodocianemu wiekowi udzielasz nawiedziły.
Do
tego
dołączyły
się
łaski dojrzałej świątobliwości, spraw łaska- prześladowania z zewnątrz od postronnych
wie, prosimy, abyśmy za przykładem bło- osób. Zmarła 25 maja 1607 r. Modlitwa: Boże,
gosławionego Stanisława, z każdej chwili lubowniku dziewictwa, któryś św. Marię
czasu zbawienia korzystając, do wieczne- Magdalenę
dziewicę
niebieskimi
darami
go spokoju wejść pośpieszyli. Przez Pana wzbogacił, daj, abyśmy czcząc ją w dniu jej
naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem uroczystości, w cnotach czystości i miłości
Ojcem wraz z Duchem świętym żyje i kró- naśladować ją mogli. Przez Pana naszego
luje w Niebie i na ziemi. Amen.
Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem
i Duchem św. króluje w niebie i na ziemi. Amen.

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

13 maja - św. Serwacy
Serwacy po 345 r. był biskupem w Tongres. Identyfikowany z Sarbatiosem, jednym z biskupów pozostających w ostrej
opozycji wobec arian na synodzie w Rimini, który poparł uchwały Soboru Nicejskiego I, potępiające błędy Ariusza. Według świadectwa św. Grzegorza z Tours
św. Serwacy wiele podróżował. Był
szczególnym czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Dlatego ku Jej czci ufundował
i poświęcił dwa kościoły: w Tongres
i w Maastricht. Zmarł w Maastricht 13 maja 384 r. Zaraz po śmierci, św. Serwacy,
odbierał cześć od wiernych. Wystawiono
także niebawem na jego grobie najpierw
kaplicę, a potem kościół. Kiedy zniszczyli
go Normanowie w 881 roku, został jeszcze piękniej odbudowany w 1039 roku.
Modlitwa: Panie i Boże mój! Pragnąc
nigdy nie spuszczać z oka wysokiej i nieskończonej wartości swej duszy, postanawiam odtąd już nie grzeszyć i zawsze
chronić się od złego, aby przez to nie narazić się na utratę zbawienia wiecznego,
a tym samym utratę nadziei oglądania
Ciebie kiedyś w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Święci i błogosławieni
Maj
Nr XVII

30 maja - św. Zdzisława Czeska
Zdzisława urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów. Jako 17-letnia dziewczyna
poślubiła Havla,
kasztelana
zamku
w Lemberku. Rodzice młodego pana pochodzili z niemniej znakomitego rodu.
Bóg obdarzył małżonków czworgiem
dzieci, które Zdzisława wzorowo wychowała. Wraz z mężem troszczyła się
o ewangelizację okolicznych ziem, na
których Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony. Nawiązała współpracę z dominikanami, którzy niedawno przybyli do
Czech i ufundowała dwa konwenty. Była
tercjarką dominikańską i gorliwą uczennicą św. Dominika, oddana modlitwie i ludziom. Słynęła jako opiekunka ubogich
i uzdrowicielka. Kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu liczne cudowne
uzdrowienia. Zdzisława zmarła w 1252 r.
w Jabłonnem. Modlitwa: Boże, który widzisz jak pod ciężarem ułomności naszych upadamy, daj, prosimy pokornie,
abyśmy rozważając życie św. Zdzisławy,
w miłości Twojej utwierdzeni byli. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie
wieki wieków. Amen.
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