OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 13.02 Dzień Powszedni
1600 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława Zawadzkich z int. rodziny
Wtorek 14.02 Św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa Patronów Europy (święto)
1600 + Tadeusza i Mariannę Lachów z int. syna Andrzeja z rodziną
Środa 15.02 Dzień Powszedni
1600 + Mariannę Nowak, Władysława, Henryka Nowaków z int. rodziny Stachurów
Czwartek 16.02 Dzień Powszedni
1600 + Stanisławę Malicką (10 r. śm.), Władysława Malickiego z int. Kubickich
Piątek 17.02 Dzień Powszedni
1600 + Mariannę, Henryka, Władysława Nowaków z int. syna Edwarda z rodziną
Sobota 18.02 Dzień Powszedni
1600 + Mirosława Cerazego z int. żony z dziećmi
Niedziela 19.02 VII Niedziela Zwykła
800 + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Jakuba, Anielę Zychowiczów, Mariannę, Andrzeja,
Tadeusza Wiejasów z int. rodziny
1000 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Mateusza
Malickiego z int. rodziców
1200 + Marię Więcek z int. męża z dziećmi
1530 + Mariana Misiora, Kazimierę, Janusza Misiorów, Zygmunta, Helenę Baranów, Zdzisława Kubickiego z int. rodziny

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Kpł 13,1-2.45-46
1 Kor 10,31-11,1
Ewangelia: Mk 1,40-45
„Pewnego dnia przyszedł
do
Jezusa
trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty
litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd
go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów,
ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on
po wyjściu zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać to,
co zaszło, tak że Jezus
nie mógł już jawnie wejść
do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych.
A ludzie zewsząd schodzili
się do Niego.”

Modlitwa…
Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją modlitwę - prośbę o zdolność do miłości. Pragnę
z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość), zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka. Pragnę kształtować swoje wnętrze, pomnażać
talenty, dzięki którym będę mógł uczynić swą naukę i pracę owocniejszą, a ludzi obdarować samym dobrem. Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości, bym
umiał dobrze wybrać. Przygotuj mnie Panie do miłości, do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie. Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,
tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory; myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości; język jedności i zrozumienia, bym nie ranił słowem. I dozgonną chęć
budowania związku, tak by zawsze był źródłem naszej radości i szkołą miłości dla naszych dzieci. Miłością uczyń me życie. Amen.

Ekstra…
× 12 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Wykorzystaniem Dzieci jako Żołnierzy
× 14 lutego – Dzień Chorego na Padaczkę
× 17 lutego – Światowy Dzień Kota

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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Duchu Miłości wylewaj się na nas
z przebitego Serca Jezusa
Słowa błogosławionych…
„Klucz do interpretacji cudów Chrystusa jako znaków Jego zbawczej mocy znajdujemy
w następujących słowach św. Augustyna: To, że stał się człowiekiem ze względu na ludzi,
bardziej przyczyniło się do naszego zbawienia niż to, czego dokonał wśród ludzi; a to, że
uzdrowił grzechy dusz, bardziej niż uzdrowienie ciał śmiertelnie chorych”. /bł. Jan Paweł II/
„Módlmy się z oddaniem jak dzieci, niechaj przyświeca nam gorące pragnienie miłości i obdarzania nią tych, których nikt nie miłuje.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Jan z Fiesoli - Fra Angelico (18 lutego)

▪ Pieniądze z kolędy zostaną przeznaczone na wykonanie głównej alejki na cmentarzu.

Guido da Pietro urodził się około 1400
roku w Castello Vecchio w Mugello.
W młodym wieku uczył się malarstwa we
Florencji. Kiedy w wieku 20 lat odczuł
powołanie do życia zakonnego, wstąpił
do zreformowanego konwentu dominikanów w Fiesole, który niedawno wybudował bł. Jan Dominici. Około 1420 roku
otrzymał od niego habit oraz to samo
imię. Śluby złożył około 1425 roku. Po
otrzymaniu święceń kapłańskich był dwa
razy wikariuszem swojego konwentu,
a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał swoje obowiązki
zakonne,
a w swoich dziełach malarskich przekazywał braciom i wiernym Boże tajemnice,
które kontemplował na modlitwie i w czasie studium świętej prawdy. Wezwany do
Rzymu przez papieża Eugeniusza IV,
wymalował dwie kaplice w kościele św.
Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywatny apartament. Pracował także w Kortonie, w konwencie św. Dominika i w katedrze
w Orvieto. Gdy zawakowało biskupstwo
florenckie, Eugeniusz IV zaproponowano jego objęcie Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby
nie musiał przyjmować tego obowiązku. "Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą, i niezwykle przykładnym mnichem" - zapisał Giorgio Vasari. Jego głównym źródłem
natchnienia było Pismo Święte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym.
Także jego malarstwo jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste. Ze względu
na to, że umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico anielski. Szeroko rozeszła się sława jego świętości i talentu. Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455
roku, Modlitwa: Boże, Ojcze miłosierdzia, udziel nam za przyczyną bł. Jana łaski, abyśmy
przez gorliwe wykonywanie uczynków miłości bliźniego także na sądzie Twoim łaski i miłosierdzia Twego dostąpić mogli. Amen.

W poszukiwaniu…
14 lutego – kolejna okazja do świętowania zakochanych. Znów ci bardziej pomysłowi zainwestują w oryginalne prezenty, romantyczne wieczory, może wyprawę dookoła świata… Bo
przecież osobie, którą się kocha można oddać wszystko. I taka jest prawda, ale… Większość
zachowań człowieka bazuje na emocjach. Pod ich wpływem możemy zdziałać wiele dobra,
ale i mnóstwo zła. Emocje są czymś chwilowym, uczucia – stanem dłuższym, ale to wartości
mogą być stabilnym fundamentem. Jeśli do naszego świata wartości wprowadzimy Miłość na
pierwsze miejsce, wówczas życie przyjmie kierunek biegu. Dopiero wtedy będziemy mogli
ofiarować najlepszy prezent drugiej osobie – poczucie, że wszystko będzie dobrze.
To nie nakazy i zakazy powstrzymają nas przed ranieniem innych. Najlepiej może to uczynić
wewnętrzne przekonanie, że „gramy w tym samym zespole” i tylko walcząc wspólnie, a nie
przeciwko sobie wygramy życie. To Miłość da nam siłę… Wystarczy tylko ją odkryć!
/KP/

VIII MP Księży w Piłce Nożnej
Już 14 drużyn zgłosiło się do ósmej edycji Mistrzostw Polski Księży w Piłce Nożnej Halowej, które odbędą się 17-18 lutego w Łodzi. W roli czarnego konia zawodów zamierzają wystąpić księża z archidiecezji łódzkiej. Do faworytów należą piłkarze
w sutannach z Kielecczyzny, Lubelszczyzny i diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Rok temu w finale
zmierzyły się drużyny księży z diecezji zamojskolubaczowskiej i kieleckiej, wygrali Ci pierwsi (w rzutach karnych). Organizatorzy zawodów mają nadzieję na dużą frekwencję. „Do tej pory mistrzostwa
odbywały się głównie na południu Polski. Łódź położona jest w centrum, łatwo jest do nas dojechać,
także drużynom z północy kraju” – mówi ks. Miziołek. Jak dodaje, w trakcie mistrzostw na trybunach
pojawią się skauci, rekrutujący kandydatów do
księżowskiej reprezentacji kraju. „Polacy są mistrzami Europy i mamy nadzieję, że w Łodzi objawią się nowe talenty, które zasilą zespół” – dodaje
kapelan łódzkich sportowców. Do tej pory zgłosiło
się 14 drużyn, ale ks. Stochla podkreśla, że jeszcze
kilka diecezji zapewniało, że w najbliższym czasie
zgłoszą swój zespół.

Listy dzieci do Boga…
♥ Kochany Boże! Czasami myśle o tobie nawet kiedy śe nie modle. Jaś
♥ Kochany Boże. Założę się że jestci
bardzo trudno kochać wszystkich ludzi
na świeci. W mojej rodiznie są tylko
4 osoby amnie się to nie udaje. Oskar
♥ Panie Borze najbardziej zewszystkich twoich pracownikuw lubię piotra
i jana. Rafał
♥ Kochany Borze muj brat powiedział
mi skąd się biorą dzieci ale hyba coś
pokręcił. Ewa
♥ Kochany Boże! Jak w niedzielę spojrzysz na mnie w kościele pokaże ci
moje nowe buty. Madzia

Porzekadła…
« Jak tłuste zapusty, to dom może być
pusty
« Na zapusty będzie kurak tłusty
« W zapusty jedz barszcz tłusty
« Zapust smutny, post wesoły, będzies,
cłeku, cały rok goły.

Zakonnie…
Zgromadzenie franciszkanek od cierpiących - jest bezhabitową wspólnotą zakonną, zajmującą się służbą chorym i cierpiącym. Jako jedna z pierwszych na świecie podjęła posługę pielęgnowania chorych w domach prywatnych. Fundamentem duchowości sióstr franciszkanek
od cierpiących jest bogate dziedzictwo franciszkańskie, za przykładem św. Franciszka siostry
kształtują swe życie, opierając się na Ewangelii. Kontemplują Chrystusa objawiającego swą
miłość w tajemnicach Wcielenia, Ukrzyżowania i Eucharystii i rozważają Jego dobroć dla
chorych i cierpiących. Charyzmat zgromadzenia realizowany jest w szpitalach, zakładach
i domach prywatnych, a także przez uczynki miłosierdzia względem nieszczęśliwych i potrzebujących pomocy. Zgromadzenie założył w 1882 r. bł. Honorat Koźmiński, współzałożycielką była Kazimiera Gruszczyńska. Liczy same Polki. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek od Cierpiących.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Wysłuchując
cierpliwie
zwierzeń - Ból w pana lewym kolanie to kwestia wieku - wyjai skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń.”
śnia pacjentowi lekarz. - Bujda - denerwuje się pa/Anonim/ cjent - drugie kolano tak samo jest stare, a nie boli...

Coś dla ducha…
„Uratowane”
Dwóch myśliwych zobaczyło na niebie lecące na północ dzikie gęsi. Jeden z nich załadował
strzelbę i powiedział: - Jeśli trafię jakąś gęś, ugotuje ją i zjemy sobie dobry posiłek. – Chyba
nie proponujesz mi na serio konsumowania gotowanej gęsi! Dziką gęś należy upiec, bo inaczej nie jest smaczna! – odrzekł drugi myśliwy. Tak więc dyskutowali jakiś czas, czy lepiej byłoby ją ugotować, czy upiec. W końcu przystali na klasyczny kompromis, postanawiając jedną
połowę upiec, a drugą ugotować. Tylko że gęsi nie czekały na koniec sporu i odleciały.
/Norbert Lechleitner/

