OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 25.11 Dzień Powszedni
1600 + + Stanisława Lacha (6 r. śm.) z int. żony
1630 + Genowefę Pietszczyk, Anielę Wojdę Franciszkę Kubicką, Antoninę Buras z int.
Pietszczyka
Wtorek 26.11 Dzień Powszedni
1600 + Franciszkę Kubicką, Jana Kubickiego
Środa 27.11 Dzień Powszedni
1600 + Franciszka i Mariannę Kowalskich
Czwartek 28.11 Dzień Powszedni
1600 + Zdzisława Lacha z int. Kolegów
Piątek 29.11 Dzień Powszedni
1600 + Franciszkę Kubicką int. od rodziny Wronów
Sobota 30.11 Św. Andrzeja, Apostoła (święto)
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców
Niedziela 01.12 I Niedziela Adwentu
800 + Wincentego Szyszkę, Antoninę Wołodziańską z int. Frankowiczowej
1000 + Jerzego Krawczyka, Stefana Krawczyka, Stanisława Pietszczyka z int. rodziny
1200 + Czesławę, Bolesława Jędrochów, Kazimierza Szewczyka, Helenę Nowak z int.
Edwarda Nowaka
1530 + Władysława Bedlę z int. syna Leszka z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Tobie chwała i cześć na wieki!

Modlitwa…

Słowo Boże na dziś…

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela od wieku do wieku. Proszę Cię Panie, który dzierżysz
trony nieba i przenikasz przepaści. Panie, Królu królów , który dźwigasz góry, ziemię
w dłoni zamykasz, abyś wysłuchał mnie w jękach moich. Oddal ode mnie wszelkie utrapienie, a serce służebnicy swojej N. zwróć do dobra, Ty, który wino z wody, a chleb
z kamienia uczyniłeś.
/Gertruda Mieszkówna/

Czytania: 2 Sm 5,1-3 / Kol 1,12-20 Ewangelia: Łk 23,35-43
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili:
”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli
Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie
uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu
odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Ekstra…
× 24.11 - Katarzynki
× 25.11 - Dzień Kolejarza
× 29.11 - Dzień Podchorążego
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Komentarz…
„Dla większości przypatrujący się Jezusowi konającemu na krzyżu bycie królem kojarzyło się z władzą polityczną i militarną. Dlatego ukrzyżowany Jezus jest dla nich zaprzeczeniem ich oczekiwań i nadziei. Być może w ten sposób biorą sobie odwet za
niespełnione nadzieje, które wiązali z Nim jako przywódcą. Jezus jest królem, tylko
Jego władza dotyczy otwarcia człowiekowi nieba. Mocą Jego królestwa jest miłość
wyrażona całkowitym darem z siebie. Aby wejść do Jego królestwa, nie potrzeba wiele. Wystarczy uznać, że Jezus jest Zbawicielem oraz przyznać się do bolesnej prawdy o swoim własnym grzechu i jego konsekwencjach.
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Paula Gambara Costa (24 stycznia)

▪ Dziś niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Za tydzień rozpoczyna się Adwent. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!
▪ Dzień 20 listopada 2013 roku zapisze się w historii parafii pw.
Wszystkich Świętych w Brzezinach. Tego dnia nasza wspólnota parafialna otrzymała relikwie św. Rafała Kalinowskiego (w dzień jego liturgicznego wspomnienia). Przekazała je Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Delegacja z naszej parafii w osobach Księdza Proboszcza Józefa Knapa i pana Damian Zegadło odebrała relikwie w Klasztorze Ojców Karmelitów w Piotrkowicach z rąk o. Krzysztofa Górskiego, który był bardzo pomocny w załatwieniu wielu spraw formalnych.
Starania o otrzymanie relikwii podjęte były już dwa lata temu przy
okazji organizacji pierwszego czuwania "Świętych obcowanie" w naszej parafii. Od ponad 20 lat w brzezińskim kościele wisi obraz tego
rozmodlonego spowiednika. Od teraz za jego wstawiennictwem
szczególnie będziemy prosić o łaski w sprawach trudnych. Relikwie umieszczone są w małym zapieczętowanym i przeszklonym relikwiarzyku oraz posiadają dokument potwierdzający
ich autentyczność. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbędzie się w odpowiednim do tego
wydarzenia czasie. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich świętych!
▪ W poprzednią niedzielę w naszej parafii zostało zebrane 900 zł na pomoc ofiarom tajfunu
w Filipinach. Kwotę przekazano do Caritas Diecezji Kieleckiej.

Piotr Hieronim Casanuova urodził się w małym porcie nad
Morzem Liguryjskim 20 grudnia 1676 r. W wieku 13 lat wysłano go na studia do Rzymu, do Collegium Romanum. Dla
doskonalszego życia zapisał się równocześnie do oratorium
filipinów. W roku 1697, gdy miał 21 lat, zrezygnował ze studiów i przywdział habit zakonny Braci Mniejszych, reformatów-obserwantów, przyjmując imię Leonard. Po złożeniu
ślubów rozpoczął studia teologiczne. Sześć lat później,
w 1702 r., został kapłanem. Miał wyjechać na misje do Chin,
jednakże zbyt intensywne życie wewnętrzne oraz wytężone
studia wpędziły Leonarda w ciężką chorobę. Przyrzekł on
wówczas Najświętszej Maryi Pannie, że gdy wyzdrowieje,
poświęci się bez reszty misjom krajowym wśród ludu. Został
wysłuchany i odtąd przez 43 lata przemierzał Włochy jako
ludowy misjonarz, zyskując tytuł "apostoła Włoch". Rozszerzał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu (wprowadzał całodzienną adorację) i Najświętszej Maryi Panny
Wprowadzał także praktykę częstego nawiedzania Pana
Jezusa w kościele. Ojciec Leonard zwykł dawać trzy rady
tym, którzy o nie zwracali się do niego: nigdy nic przeciw Bogu, nigdy nic, jeśli nie z Bogiem,
nigdy nic, jeśli nie dla Boga. Sterany wyczerpującą pracą misjonarską, zmarł w Rzymie,
w klasztorze św. Bonawentury, 25 listopada 1751 r. Modlitwa. Boże, przez wstawiennictwo
św. Leonarda, prosimy o skruchę i miłosierną miłość, która nas zaprowadzi do Ciebie.

Tu es Petrus…

W poszukiwaniu…

37. Św. Damazy (1.X.366-11.XII.384) [Ursyn, 366-367] Po
śmierci papieża Liberiusza 1 października 366 dokonano
podwójnego wyboru: mniejszość wybrała Ursyna, któremu
jedynie z trudem zdołał się przeciwstawić wybrany przez
większość Damazy I; doszło do krwawych starć zakończonych porażką Ursyna. Podczas synodu rzymskiego w roku
371 Damazy wypowiedział się za wolnym wyborem papieża, co cesarz potwierdził. Damazy zabiegał o ścisłą więź z
Kościołem wschodnim, co też osiągnął dzięki poparciu
trzech świętych: Bazylego z Cezarei, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy. Za jego pontyfikatu odbył się w r.
381I Sobór w Konstantynopolu, II Powszechny, który zakończył spory ariańskie na Wschodzie, oraz w r. 382 Synod Rzymski. Damazy zlecił św. Hieronimowi dokonanie
wiarygodnego przekładu Biblii na język łaciński; dzieło to
nazwano „Wulgatą”, i wydał Dekret o kanonie Pisma św.

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
W autobusie, przed kościołem,
w sklepie, przy płocie – codziennie ludzie rozmawiają na
różne tematy. Ile razy w tych
zwykłych konwersacjach pojawia się ziarno nieprawdy i rodzi
się plotka… Słuchając czasem
fałszywych oskarżeń i obmówień aż serce się kraje, że tak
można mówić. Przecież czasem
jednym słowem można zniszczyć człowieka. Chryste fałszywie osądzony chroń nas przed
nieprawdą!

Zakonnie…
Służebniczki śląskie – ich posłannictwem jest miłość służebna, zwłaszcza wobec dzieci, młodzieży żeńskiej, ubogich i chorych. Siostry pracują również z młodzieżą żeńską, pragnąc
przygotować dziewczęta do życia chrześcijańskiego oraz do pełnienia obowiązków w Kościele i społeczeństwie. Od samego początku istnienia zgromadzenia służebniczki są otwarte na
potrzeby ludzi chorych, bezradnych i samotnych. Pracują jako pielęgniarki w szpitalach, domach opieki i w domach prywatnych. Ich posługiwanie nie ogranicza się tylko do wskazań lekarza, lecz zależy także od sytuacji moralnej i materialnej podopiecznych. Szczególną służbą
Kościołowi powszechnemu jest działalność misyjna zgromadzenia. Służebniczki śląskie są
jedną z 4 gałęzi zgromadzenia założonego w 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego.
Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej – śląskie.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć Jak się zaczyna każdy przepis w szkockiej książce
z pożytkiem dla siebie” /Seneka Młodszy/ kucharskiej? - Pożycz od sąsiada pół kilo mąki!

Coś dla ducha…
„O konferencji na szczycie”
Sumienie postanowiło pewnego razu zwołać (jak to teraz wszędzie w modzie) konferencję na
szczycie. Udział wzięli: wola, rozum, uczucie, rozsądek i dusza. Konferencja odbyła się
w burzliwej atmosferze, pełnej wymówek i pieniactwa. Zagajenie wygłosiło sumienie. Temat
przemówienia: nasza rozmowa stała się koniecznością, gdyż ludzie oczekują od nas jednoznacznego stanowiska wobec życia; inaczej stracą nadzieję. Po zagajeniu rozpoczęła się
dyskusja: - Wokół ciebie zawsze mroźno; twój chłód wyziębia wszystko, co ludzkie i zasadnicze – odezwało się uczucie do rozumu. – A ja na tobie nie mogę polegać, jesteś wybuchowe
i kapryśne – skontrował rozum. – Ja nie mogę znieść twego egoizmu – włączył się rozsądek
z pretensjami pod adresem woli. – A mnie się niedobrze robi z powodu twojej arogancji – odparła wola. – Nie mogę was wszystkich jakoś zrozumieć – wtrąciła się dusza. – Każde z was
myśli tylko o sobie i chce swoje przeprowadzić. A ja mówię wam otwarcie: Gdzie rządzi rozum, tam nie ma miejsca na uczucie; gdzie wola przewodzi, tam istnieje tylko siła i przemoc;
a gdzie rozsądek panuje, tam wszystko jest wygładzone i bez fantazji. – Właśnie to chciałem
usłyszeć – weszło jej w słowo sumienie. – Rozumiem twoją skargę, bo gdzie ludzie są bezduszni, tam nie mają też przyszłości. – To samo dotyczy ciebie – odpowiedziała dusza – bo
gdzie brak sumienia u ludzi, tam też nie ma szacunku dla życia. Po tych słowach wszyscy
uczestnicy konferencji zamilkli. Sumienie – w imieniu zebranych – podsumowało obrady
i sformowało wnioski: - Jeśli jesteśmy świadomi naszej przynależności do wielkiej wspólnoty,
jeśli zdajemy sobie sprawę, że nasz związek jest racją bytu, to możemy dalej propagować
życie.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

