OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 04.07 Dzień Powszedni
700 + Henryka Góreckiego z int. brata Feliksa z rodziną
1800 + Stanisławę, Stanisława Sołtysów z int. Stachurów
Wtorek 05.07 Dzień Powszedni
700 + Henryka Góreckiego z int. brata Stanisława z rodziną
1800 + Jana, Andrzeja, Katarzynę, Andrzeja Golów, Józefa Plewę z int. rodziny
Środa 06.07 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (wsp. obowiązkowe)
700 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Ewy i Mirosława z int. rodziców i dzieci
1800 + Wincentego, Mariannę Kutów, + Stefanię Śmietana z int. Kutów
Czwartek 07.07 Dzień Powszedni
1800 + Anna, Stefanię, Romana, Władysława Zygadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków
Piątek 08.07 Św. Jana z Dukli prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Jakuba Niewójta z int. Magdaleny i Zbigniewa
1800 + Do SPJ na roczek dla Kornela Kuty o zdrowie i bł. z int. rodziców
Sobota 09.07 Dzień Powszedni
700 Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 60-tą r. ślubu Julianny i Stefana Krzysztofków z int. dzieci
1800 Rodz. Rabiejów, rodz. Wojciechowskich, rodz. Kondratów z int. Rabiejów
Niedziela 10.07 XV Niedziela Zwykła
800 + Józefa Woźniaka z int. żony
1000 Do SPJ i MB w 1-szą r. ślubu Justyny i Kamila Szczurkiewiczów z int. rodziców
1200 + Marianna Dyragę z int. żony z dziećmi
1600 + Jana Zegadło z int. Zegadłowej
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Słowo Boże na dziś…

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława
Kowalskiego z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Jesteśmy ludem Króla Chwał

Czytania: Za 9,9-10
Rz 8,9.11-13
Ewangelia: Mt 11,25-30
„W owym czasie Jezus
przemówił tymi słowami:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko
przekazał Mi Ojciec mój.
Nikt też nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn
zechce
objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemię lekkie”

Komentarz…

Ekstra…
× 17 lipca pani Irena Gola organizuje z naszej parafii pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu, Sanktuarium MB w Tuchowie i innych polskich
sanktuariów. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjeździe.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59, ks. Wikariusz 41 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
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„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” Wyraz prostak jest obraźliwy, zaś w wyrazie prostaczek kryje się pobłażliwość. Czy nie lepsze było dawne tłumaczenie: „[…]
objawiłeś je maluczkim”? Są dwa rodzaje maluczkich. Maluczki, czyli taki, który nic
nie wie o Bogu, niczego nie rozumie, ale chce wiedzieć. Jest gotowy i chłonny przyjąć wiarę w Boga, jak dziecko bardzo spragnione miłości. Maluczki, któremu Bóg dał
rozum. Jest wielkim profesorem, ale zachował czyste, ciche i pokorne serce. Maluczki wielki uczony, który wie, że Bóg jest większy od ludzkiej wiedzy o Bogu. Święty
Tomasz z Akwinu powiedział, że to, co pisał jest tyle warte, ile wiązka słomy. Pokora
wielkiego teologa. Nie był pewien, że wszystko wie i nie zasłaniał sobą Boga. Podziwiamy Pana Boga za to, że swoje prawdy objawia maluczkim. /ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan z Dukli (8 lipca)

▪ 23 czerwca wieczorem członkowie scholi parafialnej oraz redakcja pisma SANCTUS udała
się do Bodzentyna na sztukę Marcela Pagnol „Żona Piekarza” w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Bodzentynie pod kierunkiem księdza Marka Bladego. Była to zabawna opowieść o miłości, a także przekraczaniu barier i uprzedzeń dla wspólnego dobra!
▪ W ostatnim tygodniu do naszej parafii został nominowany nowy wikariusz ks. Dariusz Miler
wyświęcony na kapłana w 2007 roku. Jego poprzednim miejscem duszpasterzowania była
parafia pw. Św. Mikołaja w Bejscach. Życzymy Mu wszystkiego najlepszego i owocnej pracy
w naszej parafii.
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zachęca do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Kaplice, kapliczki i krzyże podróżne w gminie Morawica” (regulamin na stronie
internetowej www.brzeziny.org.pl). Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Brzeziny, ul. Szkolna 1) bądź prezesa stowarzyszenia (Marianna Węgrzyn, Brzeziny,
ul. Chęcińska 121) do 8 lipca 2011 roku. Rozstrzygnięcie odbędzie się 17 lipca na Brzezińskim Pikniku Artystycznym. W jego ramach organizowany będzie również II Bieg o Laur
Brzezin (ok. 7 km). Zgłoszenia chętnych przyjmowane są u wiceprezesa stowarzyszenia
(Grzegorz Buras, Brzeziny ul. Szkolna 16), bądź telefonicznie (505862023) do 15 lipca. Zapraszamy, czekają atrakcyjne nagrody.

Jan urodził się w 1414 r. w Dukli w rodzinie
mieszczańskiej. Legenda głosi, że studiował
w Krakowie, jednak brak źródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt. Po studiach wrócił do Dukli, gdzie żył jako pustelnik w lasach. Do franciszkanów konwentualnych wstąpił prawdopodobnie w Krośnie
między 1434 a 1440 r. Miał wtedy ok. 20-25
lat. Przed przyjęciem święceń kapłańskich
odbył studia u franciszkanów. W zakonie
piastował różne stanowiska, m.in. kaznodziei. Był światłym kapłanem i teologiem.
Kilkakrotnie obierano go na przełożonego
klasztoru w Krośnie i Lwowie, był też kustoszem między 1443 a 1461 r. Po złożeniu tej
funkcji powierzono mu urząd kaznodziei we
Lwowie. W 1463 r., pod wpływem św. Jana
Kapistrana, reformatora franciszkańskiego
życia zakonnego, Jan wstąpił do bernardynów. Ci wysłali go najpierw na krótki czas do
Poznania. Resztę życia spędził w klasztorze, gdzie piastował różne urzędy. Zarówno
jako kaznodzieja, jak i spowiednik odznaczał się niezwykła gorliwością. Miał dar proroctwa.
W pełnieniu obowiązków nie przeszkodziła mu nawet utrata wzroku pod koniec życia. Nie
stronił też od pracy fizycznej w ogrodzie i kuchni. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 r.
Modlitwa: Boże, któryś świętego Jana, Wyznawcę Twojego, głębokiej pokory i wielkiej cierpliwości darami przyozdobić raczył, spraw miłościwie, abyśmy naśladując jego przykłady, tej
co on dostąpili nagrody. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na
ziemi. Amen.

Podziękowanie dla ks. Rafała!
27 czerwca 2011r. ksiądz Rafał Nowiński dostał nominację
do parafii pw. św. brata Alberta Chmielowskiego w Busku
Zdroju, gdzie będzie wikarym. W ten sposób zakończyła się
jego 4-letnia praca w naszej parafii. Przez ten czas uczestniczył w różnych akcjach i inicjatywach. Pomógł przede
wszystkim w wykonaniu nowego nagłośnienia w kościele
i przy znalezieniu wykonawcy prac konserwatorskich. Z Jego
znacznym udziałem przeżyliśmy Peregrynację Obrazu Matki
Bożej i inne wydarzenia. Pełnił funkcję Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży. Dziękujemy mu za opiekę nad ministrantami i wsparcie dla scholi oraz dla naszego pisma SANCTUS. Jesteśmy Mu wdzięczni za wszystkie wyjazdy i pielgrzymki z Jego udziałem oraz dobre chęci. Bóg zapłać Księże Rafale za wszystko i powodzenia na dalsze lata!

Z Watykańskiej Ziemi…
60 rocznica święceń kapłańskich Papieża
„29 czerwca 1951 roku przyszliśmy jako zwykli studenci i zostaliśmy wyświęceni na księży i posłańców Bożych. To jeszcze bardziej umocniło nasze braterskie więzy” – podkreślił
w rozmowie z dziennikiem „Bild” brat papieża, ks. Georg Ratzinger. Jak stwierdził ks. Ratzinger, dzień święceń kapłańskich był dla niego „najważniejszym w życiu i nic nie zdoła
zatrzeć tego przeżycia”. - Ceremonia, wspólne odmówienie
litanii do wszystkich świętych, ulice odświętnie przystrojone
chorągiewkami, pozostawiły wrażenie na zawsze – powiedział niemieckiej gazecie ks. Ratzinger, który 60. rocznicę
swoich święceń obchodził wraz z Benedyktem XVI w Watykanie. Starszy o trzy lata od swego brata-papieża Georg
Ratzinger urodził się 15 stycznia 1924 r. Święcenia kapłańskie obaj bracia przyjęli we Fryzyndze.
/za: ekai.pl/

Zakonnie…
Bernardynki - są zakonem
kontemplacyjnym. Pierwszy
ich klasztor powstał w 1459 r.
na Stradomiu w Krakowie.
Należą do rodziny franciszkańskiej. Mniszki starają się
budować Królestwo Boże
przez dawanie świadectwa
życia konsekrowanego i kontemplacyjnego oraz przez
modlitwę adoracyjną, wstawienniczą i przebłagalną za
cały świat. Charakterystyczną
cechą bernardynek jest pielęgnowana w ich kościołach
adoracja Najświętszego Sakramentu (w czterech jest
ona wieczysta). W czasie
wolnym od modlitwy bernardynki haftują, szyją szaty i paramenty liturgiczne oraz kołdry. Poza tym wykonują różne prace w kościele, klasztorze i ogrodzie. W kilku klasztorach wypiekane są hostie
i komunikanty do Mszy św.
Zakon istnieje tylko w Polsce.
Pełna nazwa: Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego
św. Franciszka z Asyżu
(OSFB).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Kto idzie na pustynię, ten nie szuka
tam chleba, lecz niesie w sobie głód
za czymś większym.”
/Juliusz Angerhausen/

W dzień świętych Piotra i Pawła katecheta stara się
wyjaśnić klasie hierarchiczną strukturę Kościoła. Pyta więc: - Kto stoi na samym szczycie naszego Kościoła? Dzieci na to: - Kogut na wieży kościelnej.

Coś dla ducha…
„Gęsi”
Gęsi na podwórzu przestrzegały sztywnego tygodniowego planu zajęć. Tego dnia kąpały się
w stawie, czyściły sobie dokładnie pióra, polewały się, płukały gardła, czyściły dzioby, a potem, kołysząc się, gromadziły się w rogu podwórka, w cieniu starej, płaczącej wierzby. Tam
mądry i szanowany gąsior, spadkobierca świetlanej tradycji Bohaterskiej Wspólnoty Gęsiej,
zamykał oczy i wzruszonym głosem przypominał czasy, w których gęsi fruwały w szyku tworzącym literę V, i, nie zważając na wiatry i odległości, sunęły po niebie. Wspominał heroiczne
wyprawy, gdy gęsi przemierzały oceany, walczyły ze strasznymi burzami, latały całymi dniami
bez odpoczynku, wspaniałe, silne, wytrzymałe. Opowiadał o sławnych gęsiach, które oddały
życie, ratując całe stado. Gęsi podwórzowe wzruszały się, płakały, biły skrzydłami. Ale gdy
tylko posłyszały bulgotanie karmy, którą chłopak wlewał do koryta, wszystkie spiesznie dreptały, kołysząc się, w tym samym kierunku. Szczęśliwe i zadowolone. Nie unosiły się nad ziemię nawet o centymetr.
Czasami chrześcijanie przypominają gęsi z podwórka
/Bruno Ferrero/

