OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 16.01 Dzień Powszedni
700 Edwarda Brzozę zm. z rodziny Ślusarczyków z int. rodziny
Wtorek 17.01
700 + Józefa Piotrowskiego z int. żony z dziećmi
730 + Anielę, Franciszka Stachurów z int. syna z rodziną
Środa 18.01 Dzień powszedni
700 + Antoninę Malicką zm. z rodziny Stelmaszczyków, Genowefę Socha, Stanisława Sochę, zm. z rodz. Sochów i Brzozów z int. rodziny
Czwartek 19.01 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (wsp. obowiązkowe)
700 Msza Święta
Piątek 20.01 Dzień powszedni
700 + + Annę Kołbus, Henryka Kołbusa Józefa Kołbusa z int. Adama Kołbusa
Sobota 21.01 Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
700 Leona Barana, Genowefę, Kazimierza, Tadeusza Barana z int. Leokadii Baran
730 Marię Madyś, Ignacego Marysia, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów z int. Podsiadłowej
Niedziela 22.01 III Niedziela Zwykła
800 1) + Edwarda Brzozę (r. śm.)
2) Annę Jędrochę i Jana Jędroche z int. Jędrochów
1000 + Henryka Nowaka (r. śm.)
1200 + Stefana Gorzałę Andrzeja, Mariana, Stefanię Kubickich Irenę Kazimierza Czesława
Chłopków z int. Gorzałowej
1530 + Henryka Słowińskiego
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 15.01 – Dzień Wikipedii
× 17.01 – Dzień Judaizmu, Kielce: Warsztaty nt. judaizmu i Holokaustu, debaty z publicystami i spotkania modlitewne przygotowano w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich. Spotkania, organizowane przez Stowarzyszanie im. Jana Karskiego,
będą się odbywały od 15 stycznia do 12 lutego.
× 21.01 – Dzień Babci
× 22.01 – Dzień Dziadka
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Bądźmy jedno,
aby świat uwierzył
że Jezus
jest jedynym
Zbawicielem
Słowo Boże na dziś…
Czytania:

1 Sm 3,3b-10.19
1 Kor 6,13c-15a.17-20
Ewangelia: J 1,35-42
„Jan stał z dwoma swoimi uczniami
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni
idą za Nim, rzekł do nich: Czego
szukacie? Oni powiedzieli do Niego:
Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu gdzie mieszkasz? Odpowiedział im:
Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego
dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym
z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana
i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata
i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.”

Słowa błogosławionych…
Piękny i znaczący liturgicznie jest „okres zwykły”, albowiem żadna szczególna tajemnica
chrześcijańska go nie otacza, żadne święto go nie wyróżnia. Jest on w świetle tajemnicy
Chrystusa celebracją naszego zwykłego życia, tej codzienności, niekiedy szarej i nieefektownej, ale zarazem świetlistej, bo pełnej obecności łaski Bożej.
/bł. Jan Paweł II/
„Musimy pragnąć drogocennej Krwi dla zmycia naszych grzechów. Musimy wyrazić żal
przed Bogiem za wszystkie nasze czyny, którymi mogliśmy Boga obrazić.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Paweł z Teb (15 stycznia)

▪ 8 stycznia w niedzielę odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed naszym kościołem kwestowały zuchy i samorząd uczniowski z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Brzezinach. Udało im się zebrać: 4 056 zł, 5 euro, 60 forintów i 5 rubli.

Paweł urodził się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów - w 228 r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Pierwsze lata
spędził szczęśliwie w domu rodzinnym. Gdy
miał 20 lat, około 240 r., rozpoczęły się prześladowania Dioklecjana. Dowiedziawszy się,
że jego zięć-poganin z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał,
odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini.
Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie
dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował
w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać
na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie
90 lat. Przez cały ten czas zanosił do Boga
swe gorące modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie
przynosił mu kruk. Kiedy był bliski śmierci,
odwiedził go św. Antoni, pustelnik. Tego dnia
kruk miał przynieść Pawłowi cały bochenek.
Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił
Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta
znalazła swoje odbicie w herbie zakonu paulinów, którzy obrali sobie św. Pawła Pustelnika za swojego głównego patrona: kruk na
palmie z bochenkiem chleba. Zmarł mając 113 lat w 341 r. Modlitwa: Boże, racz miłościwie
za przyczyną świętego Pawła pustelnika, sprawić, abyśmy tu na ziemi świątobliwe i pobożne
życie prowadzili. Przyciągnij nas do siebie słodyczą Twojej miłości i daj, abyśmy nic innego
nie szukali i nie miłowali, prócz Ciebie, któryś jest najwyższym, najpiękniejszym i najdoskonalszym dobrem. Amen.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem
„Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”
potrwa od 18 do 25 stycznia.
Rozpocznie go nabożeństwo ekumeniczne w katolickim seminaryjnym kościele Trójcy Świętej w Kielcach, któremu będzie przewodniczył bp Kazimierz Ryczan. Początek o godz. 19.00.
W czwartek 19 stycznia o godz. 18.00 przewidziane jest nabożeństwo w jedynej w regionie parafii Kościoła polsko–
katolickiego, w Hucisku k. Stąporkowa. Można skorzystać z busów zorganizowanych przez kieleckie seminarium. Interesująco
zapowiada się piątek 20 stycznia. W Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach o godz. 18.00
rozpocznie się recital organowy Krystiana Sokołowskiego, połączony z promocją książki
o ewangelikach kieleckich. Spotkanie z muzyką cerkiewną w połączonym wykonaniu wiernych prawosławnych i katolików oraz uczestnictwo w liturgii cerkiewnej – tak będzie wyglądało spotkanie modlitewne w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Kielcach, w sobotę 21 stycznia.
Metodyści zapraszają z kolei na nabożeństwo w niedzielę – z obowiązkowym „smalcem
ekumenicznym” po wspólnej modlitwie, a ojcowie kapucyni – we wtorek na modlitwę kanonami Taize. Tydzień w Kielcach zakończy spotkanie i nabożeństwo w Kościele chrześcijan
wiary ewangelicznej (Ekumenicznej Świątyni Pokoju) w środę 25 stycznia. ZAPRASZAMY!!!

Porzekadła…

Listy dzieci do Boga…

« Dobra Agnieszka, kto z nią nie mieszka.
« Święta Agnieszka wypuszcza skowronka
z mieszka.
« Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną
pogody.
« Późna zima długo trzyma.

♥ Drogi panie boże to dobrze że wmyśliłeś różne religie ale czy czasami ci się nie mylą? Kasia
♥ Panie Boże! Chciała bym wiedzieć dlaczego
fszystko co powiedziałeś jest na czerwono. Jołasia
♥ Panie Boże! Czy ksiądz Stefan jest twoim
przyjacielem czy tylko znajomym z pracy? Basia
♥ Czy naprawdę powiedziałeś żeby innym odpłacać pięknym za nadobne? Bo jeśli tak to zaraz rozprawie się z moim bratem. Kasia
♥ Drogi Boże! Czy pierwszy człowiek kturego
stwosryłeś był taki pracowity iak my? Konrad

Redakcja Pisma SANCTUS składa serdeczne życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta. Nie zapominajcie, że jesteście prawdziwym skarbem dla swoich
wnuków. Żyjcie 100 lat!
Zakonnie…

Franciszkanów - założył św. Franciszek z Asyżu ok. 1207 r., w Polsce są
od 1227 r., należą do najstarszych i najliczniejszych instytutów życia konsekrowanego. W 1897 r. papież Leon XIII zreformował zakon, łącząc poszczególne ugrupowania autonomiczne. Jak podkreśla reguła franciszkanów: „Życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii
Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Franciszkanie mają obecnie w Polsce 5 prowincji,
prowadzą 65 parafii, opiekują się 10 sanktuariami, prowadzą szkoły średnie i gimnazjalne,
posiadają własne wydawnictwa, drukują liczne periodyki, prowadzą także ośrodki charytatywne. Z grona polskich franciszkanów wywodzi się św. Jan z Dukli i błogosławieni: Szymon
z Lipnicy, Władysław z Gielniowa, Rafał z Proszowic oraz błogosławieni męczennicy II wojny
światowej: o. Anastazy Pankiewicz, o. Krystyn Gondek, o. Narcyz Turchan, br. Marcin
Oprządek i br. Brunon Zembol. Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych (OFM).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Człowiek docenia uroki
codziennego życia, kiedy
budzi się z koszmarnego
snu albo kiedy po raz
pierwszy wstaje z łóżka po
chorobie. Dlaczego nie
uświadomić sobie tego teraz?” /Wiliam Lyon Phelps/

Na zakończenie spowiedzi kapłan pyta penitenta, kim jest z zawodu. - Jestem artystą - odpowiada mężczyzna. - I na czym to
polega? - pyta spowiednik. - Trudno wyjaśnić słowami. Mogę to
tylko pokazać. Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje
podwójne salto. Jako następna klęka u kraty starsza pani i od
razu uderza w błagalny ton: - Tylko bardzo proszę, niech mi
ksiądz nie zadaje takiej ciężkiej pokuty, jak temu człowiekowi
przede mną!

Coś dla ducha…
„Drobnostka”
Kiedy zamiatacz ulic sprzątał co tydzień przed jej domem, kobieta wychodziła do niego, dawała mu szklankę lemoniady i kawałeczek ciasta. Był miłym, starszym człowiekiem, dziękował uprzejmie i znów powracał do swojej pracy. Pewnego wieczoru zadzwonił dzwonek.
Przed drzwiami stał zamiatacz ulic. W ręku trzymał bukiecik kwiatów i pudełeczko czekolady.
Wydawał się być trochę stremowanym, gdy mówił do kobiety: - Proszę to przyjąć, droga pani,
w podzięce za pani życzliwość. – Ależ to naprawdę całkiem niepotrzebne – powiedziała kobieta trochę zażenowana – Szklanka lemoniady to przecież drobiazg. – Możliwe, że to niewiele, ale o wiele więcej niż zrobili inni.
/Norbert Lechleitner/

