OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 01.11 Uroczystość Wszystkich świętych
800 1) + Danutę Stokowiec, + Helenę Władysława, Tadeusza Kruków
2) + Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów, Włodzimierza Lecha
1000 1) + Magdalenę Woźniak z int. rodziców
2) + Adama Frankowicza, + Mieczysława Chmurę z int. Zenona Chmury
1200 Za parafian
Wtorek 02.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (wsp. obowiązkowe)
800 + Franciszkę Szyszka z int. córki
830 + Antoninę, Piotra Franciszkę, Stanisława Pobochów z int. Pobochowej
900 + Józefa Wawrzyckiego, Wincentynę Władysława Ślusarczyków z
930 + Józefa Plewę, Jana Andrzeja Zofię Golów, Leonię Andrzeja Zawadzkich
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
1530 + Stanisława Pietrzczyka z int. zony z dziećmi.
Środa 03.11 Dzień Powszedni
1530 + Krystynę Wierzbicką z int. rodziny
16 + Władysławę Wojtyś z int. syna Januszka z rodziną
Czwartek 04.11 Św. Karola Boromeuszka, biskupa (wsp. obowiązkowe)
16 zmarłych z rodziny Zychowiczów zm. z rodziny Królów z int. rodziny
Piątek 05.11 Dzień Powszedni
700 + Annę, Frankowicz z int. siostry Janiny
1600 + Tadeusza Januszka, + Mariannę Kubicką, + Kazimierza Januszka, + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków z int. Januszkowej
Sobota 06.11 Dzień Powszedni
1500 18-ta r. ur. Eweliny
1530 + Marcina Sołtysa z int. babci
1600 + Krzysztofa Lewickiego z int. kolegów i koleżanek z pracy
Niedziela 07.11 XXXII Niedziela Zwykła
800 + Józefa Piotrowskiego z int. żony z dziećmi
1000 + Władysława Bedlę z int. rodziny
1200 + Jana Pawła Zawadzkich z int. córki
1530 + Jana Stachurę, + Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurdków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 31.10 - Światowy Dzień Oszczędzania
× 04.11 – Imieniny papieża Jana Pawła II
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Abyśmy też tam byli…
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Mdr 11,22-12,2 / 2 Tes 1,11-2,2
Ewangelia: Łk 19,1-10
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa,
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.”

Komentarz…
Chciałbym po śmierci spotkać się z Zacheuszem. Był tak zwanym nieśmiałym zakochanym.
Miał pieniądze, protekcję, dopchałby się jakoś do Jezusa. Tymczasem wdrapał się na sykomorę, drzewo, które ma gąszcz liści. Nie śmiał podejść do Pana Jezusa, który i tak go
zobaczył.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Karol Boromeusz (4 listopada)

▪ W ubiegłą niedzielę mieszkańcy Nidy i Zbrzańskich Chałupek zgromadzili się na Mszy św.
w kaplicy w Nidzie. Październikowej Mszy św. i nabożeństwu różańcowemu przewodził ks. Rafał Nowiński. Wierni modlili się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców tych
wiosek przez przyczynę Bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Była to ostatnia Msza św. przy starym ołtarzu. W listopadzie ołtarz z kaplicy dzięki inicjatywie Komitetu Odnowy Kościoła Parafialnego
w Brzezinach zostanie oddany do odnowienia. Taca zebrana podczas Mszy Św. (ponad 1600
zł) została przekazana na cel renowacji.
▪ W dniach od 30 października do 01 listopada 2010 odbywa się II Kwesta na rzecz odnowy
cmentarza w Brzezinach. Zachęcamy do zakupu zniczy i książek, wsparcia finansowego do
puszek oraz obejrzenia mini wystawy. Cały dochód przeznaczony zostanie na renowację nagrobków na naszej nekropolii.
▪ W dwie ostatnie soboty odbyło się sprzątanie na cmentarzu, na które przybyła duża liczba
osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pracę porządkowe.
▪ Przypominamy o możliwości zamawiania wypominek za dusze zmarłych.

Karol urodził się na zamku Arona 3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu,
spokrewnionego z rodem Medici. Ojciec Karola
wyróżniał się prawością charakteru, głęboką
religijnością i miłosierdziem dla ubogich. Będzie ono dla Karola, nawet jako kardynała, ideałem życia chrześcijańskiego. Już w młodym
wieku Karol posiadał wielki majątek. Kiedy miał
zaledwie 7 lat, biskup Lodi dał mu suknię klerycką, przeznaczając go w ten sposób do stanu duchownego. Takie były ówczesne zwyczaje. Dwa lata później, zmarła matka Karola. Dla
zapewnienia mu odpowiednich warunków,
w 12. roku życia został mianowany opatem
w rodzinnej miejscowości. Po ukończeniu studiów w domu wyjechał zaraz na uniwersytet do
Pavii, gdzie zakończył studia podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i cywilnego.
W tym samym roku jego wuj został wybrany na
papieża. Za jego przyczyną Karol trafił do Rzymu i został mianowany protonotariuszem apostolskim i referentem w sygnaturze. Już rok później, w 23. roku życia, został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, mimo że święcenia kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Karol prowadził bardzo pobożne
życie, jego celem było dbanie o wiarę innych. Zakładał on seminaria i bractwa. Dbał on o ubogich i potrzebujących. Podczas epidemii ospy oddał im wszystko co posiadał. Zmarł w Mediolanie w nocy z 3 na 4 listopada 1584 r. wskutek febry. Modlitwa: Kościół Twój, Panie, niech
strzeże ciągła opieka św. Karola, Wyznawcy Twojego i biskupa, aby jak pasterska jego gorliwość chwałę niebieską mu wyjednała, tak żeby jego pośrednictwo dało nam wzrastać w miłowaniu Ciebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Znalezione…
"Święci są jak grupy drzew. Każde z nich przynosi inne owoce, ale czerpie wodę z tego samego źródła. Uczynki jednego świętego różnią się od uczynków innego, ale we wszystkich nich
działa ten sam Duch"
/św. Jan Karzeł/

Modlitwa do Królowej Wszystkich Świętych
O Dziewico Niepokalana, Matka Boga i Matko nas, ludzi! Wierzymy z całą gorliwością
naszej wiary w Twoje triumfalne wzięcie
z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś
ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów świętych. I my
łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić
Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie
czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.
Ufamy, że Twe miłosierne źrenice pochylą
się nad naszą nędzą, naszymi trwogami, naszymi walkami i słabościami, że wargi Twe
rozchyli uśmiech z powodu naszych radości i
zwycięstw, że Ty usłyszysz głos Jezusa, gdy
mówi o każdym z nas to, co powiedział
o uczniu umiłowanym: Oto syn Twój. Przeto
my, nazywając Cię Matką naszą, obieramy
Cię, jak Jan, za przewodniczkę, siłę i pociechę naszego życia śmiertelnego.
Wierzymy, iż w chwale, gdzie królujesz,
słońcem obleczona, i gwiazdami uwieńczona, jesteś- po Jezusie, radością i weselem
wszystkich aniołów i świętych.
Przeto my z tej ziemi, po której pielgrzymujemy, wzmocnieni wiarą w przyszłe ciał zmartwychwstanie, patrzymy ku Tobie. Tyś naszym życiem, naszą słodyczą, naszą nadzieją. Pociągnij
nas łagodnością głosu Twego i ukaż nam, po naszym wygnaniu, Jezusa, owoc żywota Twego,
o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Królowo Wszystkich Świętych z brzezińskiego ołtarza wraz z wszystkim, którzy cieszą się już
radością Nieba – módl się za nami. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Życie to czas, w którym Szukamy Boga. Śmierć to Nauczycielka wysłała mnie do gabinetu
czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, dyrektora za coś, czego nie zrobiłem...w którym Go posiadamy.” /Św. Franciszek Salezy/ A czego nie zrobiłeś? - Pracy domowej
Intencja różańcowa na listopad
Ogólna - aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzależnień, przy wsparciu wspólnoty
chrześcijańskiej, znalazły w mocy Boga Zbawiciela siłę potrzebną do radykalnej odmiany życia
Misyjna - Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej dalej prowadziły misję kontynentalną, której inicjatorami są tamtejsi biskupi, wiążąc je z powszechnym zadaniem misyjnym ludu Bożego

Coś dla ducha…
„Serce”
Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko
dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie.
Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ
wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie
uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które
przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a
nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na
zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe
męki.
/Paulo Coelho/

