OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 15.11 Dzień Powszedni
1530 + Marię Józefa Kamińskich z int. córki z rodziną
1600 + Edwarda Władyszewskiego (22 r. śm) z int. Władyszewskiej
Wtorek 16.11 Dzień Powszedni
1530 + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. syna Zdzisława z rodziną
16 + Józefę Piotrowską (3 r. śm) z int. wnuczki Moniki z rodziną
Środa 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)
700 + Janinę Malicką z int. koleżanek z chóru
1600 + Stanisława Henryka Wiejasów z int. rodziny
Czwartek 18.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
1600 + Henryka Materka z int. żony z dziećmi
Piątek 19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)
1530 + Marcina Sołtysa z int. kolegów i koleżanek
1600 + Pawła Zawadzkiego zm. z rodziny Zawadzkich i Ramiączków z int. rodziny
Sobota 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Edwarda Nowaka z int. matki chrzestnej
1600 + Mariannę Ślusarczyk zm. z rodziny Ślusarczyków i Sochów, Władysława i Mariannę Białek z int. rodziny
Niedziela 21.11 XXXIV (Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)
800 + Władysława Domagałę z int. rodziny
1000 + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. rodziny
1200 O Bł. boże dla chóru i wstawiennictwo Św. Cecylii
1530 + Bolesława Malickiego, Anielę, Danutę, Henryka, Mariana zm. z rodziny Malickich
z int. Malickich z Chęcin

Modlitwa…
Błogosławiona Karolino, wielu z nas młodych nie umie dokonywać świadomych wyborów. Kierujemy się nieodpowiedzialnością, brakiem szacunku dla samego siebie i dla innych, egoizmem. Nie mamy odwagi stanąć w obronie wiary, moralności i słabszych od
nas. Ty pokazałaś, jaki sens ma obrona zasad, których uczymy się w rodzinie. Do końca,
do ostatniego tchnienia walczyłaś z żołnierzem, by zachować swą niewinność.
Naucz nas Karolino, byśmy umieli zachować godność dziecka Bożego aż na wieki wieków. Amen.

Ekstra…
× 14.11 - Światowy Dzień Seniora
× 15.11 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
× 17.11 - Międzynarodowy Dzień Studenta
× 17.11 - Dzień bez Długów
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet
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Błogosławiona Karolino.
Twojej się opiece
w szczególniejszy sposób
dzisiaj polecamy i prosimy cię,
abyś nas swoim wstawiennictwem
przed Bogiem wspierała,
ratowała we wszystkich
potrzebach naszych
i wyjednała nam łaskę
wiernego naśladowania
cnót twoich.

Komentarz…

Bł. Karolino Kózkówno
wstawiaj się za nami

Król Dawid zbierał przez lata marmury na budowę świątyni. Król Salamon wznosił ją. Uboga wdowa oddała na nią swój ostatni grosz. To
wszystko zawaliło się. Zostały niektóre psalmy Dawida. Wydawałoby
się, że wobec wspaniałego, ozdobnego gmachu były ulotne, nietrwałe.
Przecież zostały.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ml 3,19-20a / 2 Tes 3,7-12 Ewangelia: Łk 21,5-19
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu,
który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy
się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz
z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Gertruda (16 listopada)

▪ W czwartek 18 listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Po Mszy Św. popołudniowej o godzinie 16:00 odbędzie się ucałowanie jej relikwii, której znajdują się w naszym
kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Eucharystię w tym dniu.
▪ Informujemy państwa że rozstrzygnęliśmy nasz konkurs z okazji 100-nego nr-u, dziękujemy
za wszystkie zgłoszenia. W ubiegłą niedzielę w zakrystii wylosowaliśmy laureatów. Są nimi:
pani Anna Frankowicz, pani Franciszka Nowak i Mateusz Engel serdecznie gratulujemy
i przypominamy o odbiorze nagród w zakrystii.
▪ Bardzo prosimy wszystkie Zelatorki Żywego Różańca o przekazanie aktualnych list członkiń
Wspólnoty Żywego Różańca do ks. Rafała. Jeśli były jakieś zmiany to prosimy odnotować kto
kogo zastąpił. W numerze grudniowym zostaną podane informacje dotyczące zmian intencji
różańcowych a także ich treść.
/SPQR/
▪ Ks. Proboszcz w minionym tygodniu odprawił rekolekcje kapłańskie w Skorzeszycach.

Gertruda urodziła się 6 stycznia 1256 r.
w pobliżu Eisleben w Turyngii. Gdy miała
5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem
na wychowanie benedyktynkom w Helfta.
Spędziła tam całe życie - najpierw jako
uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, później
jako mniszka. Poziom w opactwie w Helfta
był bardzo wysoki. Gertruda uczyniła tam
szybkie postępy na drodze do chrześcijańskiej doskonałości. Była wybitną uczennicą,
interesowały ją szczególnie literatura i filozofia. Wkrótce nauka pochłonęła ją tak dalece, że prawie straciła z oczu Boga. Bóg
jednak upomniał Gertrudę. Dzięki temu ta
święta zakonnica zrozumiała, że nie można
przedkładać idei nad rzeczywistość i czytania o miłosierdziu nad czynienie go. Gertruda jest jedną z największych mistyczek
chrześcijaństwa. Jej widzenia zaczęły się,
gdy miała 26 lat. 27 stycznia 1281 roku
przeżyła swoje mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubieńcem. Rozpoczął się nowy
etap jej życia, zaczęła smakować w kontemplacji i przeżyciach mistycznych. Zaczęła rozczytywać się w Piśmie Świętym, które dawało jej kopalnię myśli i refleksji. Pragnąc
naśladować Chrystusa, zadawała sobie rozmaite pokuty i umartwienia, tak że prawie znalazła
się nad grobem. Bóg nie oszczędził jej dodatkowych cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych, które nie opuszczały jej aż do śmierci. Gertruda umarła 13 lub 17 listopada 1302 r.
Modlitwa: Boże, któryś w sercu świętej Gertrudy, Dziewicy, miły dla siebie przybytek zgotował, daj nam za jej zasługami i wstawiennictwem nasze serca miłościwie z wszelkich plam
oczyścić, a w końcu wspólnie z nią w Niebie się cieszyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Zaproszenie

Relikwie patrona Kapłanów w diecezji

Dyrekcja Zespołu szkól im. Jana Pawła II w Brzezinach serdecznie zaprasza mieszkańców Brzezin, Nidy
i Podwola na jubileuszowe spotkanie
członków Zespołu Pieśni i Tańca
„Brzezina” które odbędzie się w Zespole Szkół w Brzezinach
dnia
19 listopada 2010 r. o godzinie 17:00

Miniony rok z woli Ojca Świętego Benedykta XVI
poświęcony był kapłaństwu. Patronem Roku Kapłańskiego obwołany został św. Jan Vianney, Proboszcz z Ars, który poświęcił swoje serce Bogu i ludziom. Uważał on, że kapłaństwo w Kościele jest
darem Sercem Jezusowego, a wierna służba w kapłaństwie jest miłowaniem tego Serca. Kapłani naszej diecezji czynnie włączyli się w obchody Roku
Kapłańskiego i udali się na pielgrzymkę do Ars, by
tam w skupieniu odbyć swoje roczne rekolekcje.
W tym miesiącu w dniach 15 i 16 listopada naszą
Diecezję nawiedzą Relikwie serca św. Jana Vianneya. Nawiedzą one Bazylikę Bożego Grobu w Miechowie – 15 listopada oraz Bazylikę Katedralną
w Kielcach i Wyższe Seminarium Duchowne –
16 listopada. Drodzy Diecezjanie, zapraszam
wszystkich na modlitwę przy relikwiach świętego Patrona duszpasterzy. Prosimy o świętość kapłanów
oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zapraszam kapłanów, alumnów, siostry zakonne, dorosłych, młodzież i dzieci. Święty
Jan Vianney przez posługę konfesjonału dopomógł
setkom tysięcy ludzi odnaleźć właściwą drogę życia.
Święty Janie Vianneyu bądź przewodnikiem naszych kapłanów na zawiłych drogach pastoralnej
posługi.
† Kazimierz Ryczan, BISKUP KIELECKI

W poszukiwaniu…
Kiedyś przypadkiem usłyszałem w radiu wypowiedź człowieka, mówił on o
ludziach, o życiu niezwykle mądrze i
pokornie. Nikogo nie obrażał, nikomu
nie miał nic za złe. Na koniec okazało
się że jest bezdomnym z Kielc. To co
zapadło mi w pamięci to jego słowa:
Wie pan jak smakuje chleb? – Jest
bardzo dobry, gdy jest się głodnym.
Wie pan co się liczy? - ta kromka chleba. Te słowa wypowiedziane z tą ironią. Od jednego kawałka niechcianego
chleba wyrzuconego na śmietnik zależy to czy jutro ten człowiek będzie żył.
Uczmy nasze dzieci jaki smak ma
chleb.
/KK/

Z Watykańskiej Ziemi…
Państwo powinno zdecydowanie wspierać mężczyznę i kobietę, którzy
zawierają małżeństwo i tworzą rodzinę – powiedział Benedykt XVI
podczas Mszy świętej w kościele Świętej Rodziny w Barcelonie. Papież konsekrował świątynię – dzieło życia genialnego architekta Antonio Gaudiego – i nadał jej tytuł bazyliki mniejszej. Benedykt XVI przypomniał, że inicjatywa budowy świątyni należy do Stowarzyszenia
Przyjaciół Świętego Józefa, którzy chcieli poświęcić ją Świętej Rodzinie z Nazaretu. „Zleceniodawcy tej świątyni chcieli pokazać światu miłość, pracę i służbę, przeżywane przed Bogiem tak, jak żyła tym Święta Rodzina z Nazaretu”

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Nie boję się, że Bóg powierzył mi za dużo rzeczy Jakie jest najcichsze auto na świecie?
do zrobienia, ale boję się, że obdarzył mnie zbyt - Maluch... Bo gdy się w nim siedzi, to
wielkim zaufaniem.”
/bł. Matka Teresa/ kolanami zatyka się uszy.

Coś dla ducha…
„Życiem zbieramy na dom”
Św. Piotr dokładnie wypytuje o szczegóły życia pewnego bogacza, który właśnie umarł. Pod
koniec rozmowy św. Piotr wskazuje na piękną willę i mówi:
- Pewnie zainteresuje pana, że to dom pańskiego służącego.
- Wspaniale - uśmiecha się przybysz wyczekując przyjemnej niespodzianki. - Jeśli mój służący mieszka w takim domu, to bardzo chciałbym zobaczyć ten, który przeznaczono dla mnie.
- Tamten jest dla pana - mówi św. Piotr pokazując mu nędzną chatę stojącą w oddali.
- Ale ja nie mogę mieszkać w czymś takim! - krzyczy oburzony bogacz.
- Przykro mi, ale będzie się pan musiał przyzwyczaić - brzmi odpowiedź niebieskiego klucznika. - Tyle tylko udało się zrobić z materiału, który przysłał pan za życia. Budujemy tylko z tego, co się nam przygotuje na ziemi.

