OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 07.06 Dzień powszedni
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Janiny
i Edwarda Brzozów z int. dzieci
1800 + Annę, Antoniego + Henryka Wierzbickich, + Andrzeja Czarneckiego, + Lucjana
Frankowicza, Edwarda Kasperka, + Mariannę Czarnecką z int. Czarneckich
Wtorek 08.06 Św. Jadwigi Królowej
1730 + Pawła Rejmenta (18 r. śm) z int. matki
1800 Do SPJ i MB o zdrowie i Boże bł. dla dzieci z rodzinami z int. matki
Środa 09.06 Dzień Powszedni
Powszedni
1730 + Zofię, Władysława Więckowskich, Janinę Władysława Litwinów, Józefę, Marcina
Majów z int. Więckowskich
1800 + Tadeusza, Franciszke, Antoniego Tkaczów, + Jana, Anielę Czwartoszów, Otolię,
Michała Maleszów z int. rodziny
Czwartek 10.06 Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe)
700 Do SPJ i MB z prośbą o bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Olgi i Grzegorza Tkacza
1700 1)Do SPJ o dobre urodzaje dla Brzezin od strony Morawicy
2) Do SPJ o dobre urodzaje dla Brzezin od strony Radkowic
Piątek 11.06 Najświętszego
Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)
1730 + Jana Stachurę, + Katarzynę, Jana Stachurów, Jana Małgorzatę, Józefa Kurtków
1800 + Stanisława, + Stanisławę Krawców z int. rodziny
Sobota 12.06 Niepokalanego Serca NMP (wsp. obowiązkowe)
1500 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu dla dzieci i wnuków z int. rodziców z Nidy
1530 Edwarda Kołbusa (r. śm) z int. rodziny
1600 ślub Znój i Dziurzyński
1700 ślub Januszek i Jędrzejewska
1800 ślub Lach Karolina Jarząb Przemysław
Niedziela 13.06 XI Niedziela Zwykła
Zwykła
800 + Stanisława Kaczora (r. śm.) + Kazimierę Stokowiec
1000 + Stefanię, Jana Czesława Skarbków z int. Frankowiczów
1200 + Mariana Gawiora (r. śm.) z int. żony z dziećmi
1600 + Bolesława Parkitę (r. śm.), Krystynę Parkita Kazimierza Barana z int. rodziny

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Michała Wieczorka z Kowali który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †
Ekstra…
× 6 czerwca - Dzień Pocałunku
× 9 czerwca - Dzień Przyjaciela
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Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko
módl się za nami!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: 1 Krl 17,17-24 / Ga 1,11-19 Ewangelia: Łk 7,11-17
„Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki,
a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią
i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli,
i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego
matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas
i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej
okolicznej krainie.”

Komentarz…
Jak często dopiero tam, gdzie się kończą słowa, zaczyna się modlitwa. Modlitwa bez
słów. Może nią być milczenie, płacz, wsłuchiwanie się w tajemnicę. Wdowa, która
odprowadzała zmarłego syna na cmentarz w Nain, Ne mówiła nic. Nie wołała do Jezusa, jak trędowaci, ślepi, chromi. Wskrzeszenie młodzieńca w Nain jest odpowiedzią
Jezusa na taką właśnie milczącą modlitwę. Czasem Jezus wysłuchuje prośby niewypowiedziane.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jadwiga Królowa (8 czerwca)

▪ Dziś wielkie święto Kościoła w Polsce. W Warszawie o godz. 11.00 odbędzie się msza św.
beatyfikacyjna Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Dziś także obchodzony jest Dzień
Dziękczynienia. W naszym kościele znajduje się obraz nowego błogosławionego. Pamiętajmy podziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji polskiego księdza, który walczył o prawdę.
▪ 12 czerwca w Wiślicy odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Serdecznie zapraszamy
▪ 3 czerwca przypadała okrągła 10 rocznica święceń kapłańskich ks. Rafała Nowińskiego.
Tego dnia 37-lecie kapłaństwa obchodził także ks. Proboszcz Jan Pragnący. Życzymy naszym duszpasterzom wielu łask Bożych.
▪ W ubiegły czwartek cały Kościół przeżywał Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystą procesję do 4 ołtarzy poprowadził ks. Proboszcz.
▪ W ostatnią niedzielę w całej Polsce odbyła się zbiórka pieniędzy organizowana przez Caritas na osoby, które ucierpiały w czasie majowej powodzi w naszym kraju. Dzięki hojności naszych parafian zebraliśmy 5020 zł. Pieniądze zostały przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej,
która koordynuje pomoc wśród powodzian w naszym regionie.
Dodatkowo w ramach akcji „Morawica dla Sandomierza” odbyła się zbiórka pieniędzy w trakcie festynu rodzinnego (444,44 zł), oraz przed kościołem w Boże Ciało (2852,90 zł). W tą
kwestę zaangażowali się radni oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.
W sumie w parafii zebraliśmy 8317,34 zł, które zostało przekazane potrzebującym oraz wiele
darów (płody rolne, środki czystości itp.). Niech Bóg odwdzięczy się wszystkim dobroczyńcom swoim miłosierdziem.

Jadwiga urodziła się 18 lutego 1374 r. jako córka Ludwika, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety
Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem, synem
cesarza Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm pojawił się w Krakowie, pragnąc poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości
i uczucia, jakim darzyła go młodziutka królowa, musiał jednak
opuścić Kraków. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną,
a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu
królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy.
Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły, odbyła się
w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Jadwiga miała wtedy 12
lat, a Jagiełło 35. Królowa stała się sprawczynią i uczestniczką
chrystianizacji Litwy. Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem,
prowadziła głębokie życie religijne. Poprzez akt fundacyjny i testamentalny zapis na rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za
współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła, wkrótce
po połogu, 17 lipca 1399 r. Modlitwa: Boże, Stwórco i Opiekunie
wszystkich wiernych, miłosierdzia Twojego pokornie wzywamy,
abyśmy dzień ten uroczysty świętej Jadwigi Królowej, pobożnie
obchodząc, wiekuistym weselem wraz z nią się cieszyli. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Z życia wsi…
II Festyn Rodzinny
Impreza odbyła się 30 maja na placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach. Festyn rozpoczął
się pokazem akcji gaśniczej w wykonaniu druhów z OSP w Brzezinach. Wzorem roku ubiegłego odbywały się liczne konkursy i zabawne konkurencje sportowe, w których wykazać się
mogły całe rodziny. Zwycięzcy otrzymywali cenne nagrody. Rozegrany został również mecz
piłki nożnej między gimnazjalistami a strażakami. Przez cały czas imprezy trwała zabawa loteryjna. Uczestnicy festynu mogli skosztować domowych wypieków, bigosu i kiełbasek z grilla. Na stoisku można było zakupić okolicznościowy biuletyn pt. BRZEZINA, wydany przez
Stowarzyszenie. Pogoda cały czas trzymała w napięciu, lecz nie przeszkodziła w doprowadzeniu imprezy do końca. Mimo niezbyt sprzyjającej aury wszyscy bawili się doskonale,
zgodnie z hasłem: „Rodzinnie – majowo – sportowo”. Należy podkreślić, że impreza mogła
odbyć się dzięki dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, pracowników i uczniów
Szkoły, OSP oraz sponsorów.
/TK/

„Wy jesteście tego świadkami”
W dniach 28 – 30 maja w Kodniu nad Bugiem odbyło się spotkanie
ekumeniczne. Zgromadzone tam osoby (również pięcioosobowa reprezentacja naszej parafii) modliły się o jedność chrześcijan. Wypełniały testament samego Jezusa, który modlił się „aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.”
(J17,21). Podczas spotkania można było uczestniczyć w modlitwie
protestanckiej, Eucharystii w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu, Nieszporach w cerkwi prawosławnej, liturgii niedzielnej w cerkwi unickiej w Kostomłotach, a także zwiedzić jeden z trzech w Polsce męskich klasztorów prawosławnych w Jabłecznej. Poznając z bliska różne wyznania chrześcijańskie można stwierdzić,
że znacznie więcej nas łączy niż dzieli, a przede wszystkim wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Teraz wyczekujemy owoców spotkania ekumenicznego i wołamy w modlitwie: „połącz wszystkich w jedno ciało Panie nasz”
/KP/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Wielkość Boga objawia się w rzeczach pro- Na religii: - Kto widzi i wie wszystko? - Na to
stych.”
/Paulo Coelho/ Jasiu: - Moja sąsiadka...

Coś dla ducha…
„Podobizna Króla”
Wielki Król Persji ogłosił publiczny konkurs wśród wszystkich artystów swego rozległego imperium. Przeznaczył bardzo wysoką sumę na nagrodę dla tego, komu udałoby się uzyskać
najwierniejszą podobiznę Króla. Pierwszy przybył Hindus, z cudownymi farbami; tajemnicę
ich kolorów tylko on posiadał; następnie Armeńczyk, który przywiózł ze sobą specjalny minerał wapienny; potem Egipcjanin, z dłutami i ostrzami oraz przepięknymi i unikatowymi blokami
marmuru. Wreszcie, jako ostatni, pojawił się Grek, wyposażony wyłącznie w woreczek proszku. Dygnitarze ze świty Króla byli zawiedzeni marnością materiału przywiezionego przez Greka. Pozostali artyści mówili z sarkazmem: -Cóż może zrobić Grek z tego mizernego woreczka
proszku? Uczestnicy konkursu pozostawali zamknięci przez wiele tygodni w komnatach królewskiego pałacu. Każdy w innej. W ustalonym dniu Król rozpoczął sprawdzanie dzieł artystów. Podziwiał przecudne malowidło Hindusa, modele w kolorowym minerale Armeńczyka
i rzeźby Egipcjanina. Potem wkroczył do sali, wyznaczonej Grekowi. Zdawało się, że nie zrobił on nic: swoim drobnym proszkiem wyczyścił, wyrównał i wygładził marmurowe ściany
komnaty. Ale gdy Król wkroczył do niej, mógł podziwiać swoje idealne odbicie. Oczywiście,
konkurs wygrał Grek.
- Jak mogę ulepszyć moje życie duchowe? - pytał młodzieniec mistrza. - Zrób ze sobą to, co
rzeźbiarz robi ze statuą konia: bierze blok marmuru i usuwa z niego to wszystko, co nie przypomina konia. - Co chcesz przez to powiedzieć? - Odrzuć uderzeniami młota to wszystko,
czym nie jesteś: każdą myśl, uczucie, zachowanie, ograniczenie. Tylko w ten sposób odkryjesz dzieło sztuki, jakim jesteś, i rękę twego artysty. Szlifowanie codziennością, dłutowanie
cierpieniem i wysiłkami- ukazuje twoje prawdziwe oblicze.
/Bruno Ferrero/

