OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 01.06 NMP Matki Kościoła (święto)
800 1) + Jana, Stanisława Pobochów z int. Pobochowej
2) + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę,
Józefa Rabiejów z int. rodziny
1800 1) Do MB dziękcz., z prośbą o opiekę w pracy kapłańskiej i zakonnej z int. rodziców
2) Za zmarłe siostry z kółka różańcowego z Brzezin i o błogosławieństwo dla żyjących z int. zelatorki
Wtorek 02.06 Św. Marcelina i Piotra, męczenników (wsp. dowolne)
1730 + Barbarę Grzelka z int. męża z dziećmi
1800 + Pawła Rejmenta (17 r. śm.) z int. matki
Środa 03.06 Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników (wsp. obo
obowiązkowe)
700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla pewnej osoby
1800 + Józefę (r. śm.), Tadeusza Barańskich z int. córki
Czwartek 04.06 Czwartek IX tygodnia zwykłego
700 + Jana, Anielę, Józefa, Cecylię, Irenę Kubickich z int. rodziny
1800 + Adama Młynarczyka, Mariannę, Józefa, Stanisława Słowików, Stefanię Zychowicz
z int. Młynarczykowej
Piątek 05.06 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) I piątek
1800 1) + Mariannę, Władysława Frankowiczów, rodz. Łysaków z int. Łysaków
2) + Mieczysława Lurzyńskiego z int. siostry i siostrzenicy
Sobota 06.06 Św. Norberta (wsp. dowolne)
1530 Do SPJ i MB w rocznicę ślubu Artura i Agnieszki, Michała i Małgorzaty i w rocznicę
urodzin Marceliny i Filipa z int. rodziców
1600 + Jana Stachurę, Katarzynę, Jana Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków z int.
Stachurowej
1700 ślubna Gierczyk i Tkacz
1800 ślubna Machulska i Kuta
NIEDZIELA 07.06 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
800 1) + Mariana Gawiora, rodz. Rabiejów z int. rodziny
2) Do MB w intencji Koła Gospodyń z Kowali
1000 + Genowefę (r. śm.), Władysława Lisów, rodz. Wicików z int. Wicików
1200 Do SPJ i MB z prośbą o dalsze błogosł. dla Kazimiery i Mariana w 35 r. ślubu
1600 + Józefa, Katarzynę, Henryka, Stanisława Tkaczów, Michała, Mariannę, Franciszka
Pietszczyków z int. Pietszczyków.

Ekstra…
× 1 czerwca – Dzień Dziecka
× 2 czerwca – Europejski Dzień Sąsiada
× 6 czerwca – Światowy Dzień Pocałunku
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Zesłanie Ducha Świętego
31 maja 2009 r.
Nr 27
Zielone Świątki

Przyjdź i rozpal nas!

Według Dziejów Apostolskich to wydarzenie, które
miało miejsce 50 dni po
Święcie Paschy. Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję i niewiasty
zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz
otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed
Jego Wniebowstąpieniem.
Dzień
zesłania
Ducha
Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą, potocznie Zielonymi
Świątkami,
jest
w chrześcijaństwie świętem
ruchomym i przypada 49
dni (7 tygodni) od Niedzieli
Zmartwychwstania
Pańskiego, a więc przypada
również w niedzielę. Jest to
jedno z najważniejszych
świąt, obchodzone przez
dwa dni. Drugi dzień to
święto NMP Matki Kościoła

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 2,1-11 / 1Kor 12,3b-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…
Kiedy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus i powiedział:
„Pokój wam!’. Tak jakby się uśmiechnął. Widzicie, ufaliście bardzo zamkniętym
drzwiom, zamkom, kluczom niż Mnie.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Bonifacy (5 czerwca)

▪ Wczoraj 36 dzieci z naszej parafii przyjęło po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa.
Dzieci w tzw. „białym tygodniu” uczestniczą we mszy św. popołudniowej.
▪ Dekorację eucharystyczną z okazji I Komunii Św. przygotowała młodzież z naszej parafii.
Prace plastyczne wykonała niezawodna pani Agata Kurdek. Dziękujemy bardzo!
▪ Nasza schola parafialna poprowadziła czuwanie na Dekanalnym Spotkaniu Młodzieży
w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w kościele parafialnym w Morawicy. Więcej informacji na
ten temat w kolejnym numerze naszego czasopisma.
▪ W minionym tygodniu odbyła się wizytacja katechetyczna, stanowiąca część wizytacji biskupiej naszej parafii. Lekcje religii wizytował ks. mgr Sylwester Okła z Referatu Katechetycznego w Kielcach. Odwiedził on Szkołę Podstawową w Kowali i Brzezinach.
▪ Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Pacanowa i na spotkanie młodzieży w Wiślicy
13.06.2009. Wyjazd spod kościoła o godz. 10. Zapisy przyjmuje ks. Rafał Nowiński.
▪ Została podpisana umowa na odrestaurowanie ołtarza bocznego „Jezusa Ukrzyżowanego”.
W najbliższym czasie ołtarz zostanie rozmontowany i przewieziony do pracowni konserwatorskiej mgr Wojciecha Szczurka w Krakowie.
▪ 2.06 przypada 36 rocznica święceń kapłańskich księdza Proboszcza, a 3.06 - 9 rocznica
księdza Prefekta. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
▪ W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy „Dzień dziękczynienia” pod hasłem „Dziękujemy
za wolność”. Po każdej mszy św. ministranci będą zbierali do puszek ofiary na budowę Centrum Opatrzności Bożej.

Winfried urodził się około 680 r. w Anglii. Pochodził z rodu książęcego. Jako
dziecko słyszał, rozmowę kilku mnichów, którzy wspominali swoje misyjne
wyprawy. Postanowił zostać mnichem. Przyjął święcenia kapłańskie. Wyrusza do Rzymu i tu przyjmuje imię Bonifacy. Papież wysyła go na tereny dzisiejszej Holandii, gdzie misjonarz nawraca tak wiele osób, iż papież mianuje
go biskupem. Stąd idzie nieść Dobrą Nowinę do Germanii. Aby zwalczyć
pogańskie przesądy Bonifacy udał się do świętego gaju i ściął siekierą
„święty dąb”. Przyglądał się temu tłum Germanów i gdy okazało się, że
drzewo runęło na ziemię i nie stało się nic strasznego, biskup odniósł swe
pierwsze zwycięstwo: ukazał poganom, że ich bogowie są bezsilni i otworzył ich oczy na Jezusa. Potem Bonifacy ruszył z misją do Turyngii. Wzniósł
tam liczne klasztory i sprowadził z Anglii wielu mnichów i mniszek, by głosili
nowo nawróconym Słowo Boże. W dzień Zesłania Ducha Świętego
5 czerwca 745 r. został Bonifacy zamordowany wraz z pięćdziesięcioma
dwoma współbraćmi. Św. Bonifacy uważany jest za apostoła Niemiec i patrona jedności europejskiej. Modlitwa. Boże, dałeś św. Bonifacemu mądrość i wytrwałość. Wesprzyj i nasze serca i umysły, by zawsze były otwarte na Twoją miłość i dobroć. Amen.

Bliżej Eucharystii…
Epikleza komunijna – jak każda epikleza jest prośbą o udzielenie Ducha Świętego. Tym razem, w odróżnieniu od epiklezy wypowiadanej przed przeistoczeniem, celem wezwania Ducha Świętego jest budowanie jedności Kościoła, której wyrazem jest Komunia św.

Brzeziny miały festyn…
„Piknik radosny w rozkwicie wiosny’ pod takim hasłem odbyła się pierwsza tego typu impreza rodzinna
w Brzezinach zorganizowana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Brzezinach. Przybyli mieszkańcy
mogli wziąć udział w loterii fantowej (z cennymi nagrodami), strzelaniu z łuku, licytacji obrazów, w konkursach z łowienia ryb w fontannie, rzucie kaloszem,
rzucie beretem i innych atrakcjach przygotowanych
przez organizatorów. Nie zabrakło też swojskich
ciast i brzezińskiej kiełbasy z grilla serwowanej przez
KGW z Brzezin. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa zdjęć z dawnych Brzezin. Także pogoda
sprzyjała dobrej zabawie. O sukcesie festynu mogła
zaświadczyć duża frekwencja gości. Po pikniku, który odbył się w centrum wsi, mieszkańcy przenieśli się
do remizy strażackiej na zabawę taneczną. Gratulujemy pomysłu i czekamy na kolejne inicjatywy. /KP/

1 czerwca – Dzień Dziecka
Najradośniejsze, najszczerzej – po dziecinnemu - roześmiane, rozkrzyczane święto ze
wszystkich. Na Dzień Dziecka z niecierpliwością czekają wszyscy milusińscy i już wiele dni
naprzód usiłują odgadnąć, jakie niespodzianki przygotowali im z tej okazji rodzice, dziadkowie, ciocie. A wszystko zaczęło się dawno – bo 55 lat temu. Wszystkim dzieciakom życzymy
uśmiechu od ucha do ucha każdego dnia.

Zamyśl się…

Uśmiech…

"Tylko ten, kto kocha, Idzie misjonarz przez pustynię i spotyka lwa. Przerażony modli się
widzi, co jest prawdziwe "Boże spraw aby to zwierze miało chrześcijańskie uczucia". Na to
w człowieku" /K Jaspers/ lew: "Boże pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał".

Znalezione…
„Nie popełniajmy błędu, myśląc, że głód może odnosić się tylko do kawałka chleba. Dzisiaj
istnieje głód o wiele większy, który polega na tym, aby być kochanym, aby być chcianym, aby
być akceptowanym, aby się o nas troszczono, aby mieć poczucie, że się jest kimś. Widzę, że
ten głód jest o wiele większy od tego, gdy komuś grozi śmierć z powodu braku jedzenia.”
/Matka Teresa z Kalkuty/

Coś dla ducha…
„W parku”
Dziecko chciało poznać Boga. Wiedziało, że trzeba długo podróżować, aby dotrzeć tam,
gdzie mieszka Bóg. Dlatego też pewnego dnia włożyło do swego koszyczka ciasteczka,
marmoladę i sok i zaczęło szukać Boga. Przeszło około 300 m i zobaczyło starą kobietę, która siedziała na ławce w parku. Była sama i obserwowała gołębie. Dziecko usiadło obok niej
i otworzyło swój koszyczek. Chciało wypić sok, gdy wydało mu się, że staruszka jest głodna
i dlatego ofiarowało jej jedno ze swoich ciasteczek. Staruszka z wdzięcznością wzięła ciasteczko i uśmiechnęła się. Jej uśmiech był bardzo piękny, dziecko podarowało jej drugie
ciastko, by móc zobaczyć znowu jej uśmiech. Dziecko było zachwycone. Zatrzymało się tam
bardzo długo, jedząc i uśmiechając się. Pod wieczór, zmęczone, wstało, by odejść, ale
wpierw zbliżyło się do staruszki i uściskało ją. Ona też je uściskała i podarowała mu najpiękniejszy uśmiech ze swego życia. Gdy dziecko powróciło do domu i otworzyło drzwi, zobaczyło
mamusię, która zdumiała się na widok jej pełnej szczęścia twarzy. Spytała: ‘Synku, co zrobiłeś, że jesteś tak bardzo szczęśliwy?’. ‘Dzisiaj zjadłem podwieczorek z Bogiem!’- odpowiedział chłopiec. I zanim matka coś powiedziała, dodał: ‘Wiesz? Ma uśmiech najpiękniejszy
z tych, jakie dotąd widziałem!’. Również staruszka wróciła do domu pełna szczęścia. Jej syn
zdumiał się spokojem, jaki malował się na jej twarzy, i spytał: ‘Mamo, co zrobiłaś dzisiaj, że
czujesz się taka szczęśliwa?’. Staruszka odpowiedziała: ‘Dzisiaj zjadłam podwieczorek z Bogiem w parku!’. I zanim syn coś powiedział, dodała: ‘Wiesz? Jest młodszy niż sądziłam!’. Czy
wiecie? Bóg jest młodszy niż sądzicie i posiada cudowny uśmiech…
/Bruno Ferrero/

