OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i dr kościoła (wsp. obw.)
700 + Henryka Góreckiego z int. chrześnika Mariusza z rodziną
1800 + Adama Młynarczyka (r. śm.) z int. rodziców
Wtorek 02.08 Dzień Powszedni
700 Do SPJ dziękczynna w 103 r. urodzin Anieli Misior z int. rodziny
1800 + Zofię, Jana Woźniaków z int. córki
Środa 03.08 Dzień Powszedni
1730 + Jana, Józefę Kruków, Mariannę Kruk z int. Kruka
1800 + Janinę Ślusarczyk, Anielę, Jana Malickich z int. rodziny Węgrzynów
Czwartek 04.08 Św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Marcina Sołtysa (1 r. śm.) z int. kolegów i koleżanek z Nidy
1800 + Mariannę Frankowicz, Władysława Frankowicza, zm. z rodziny Frankowiczów
rodz. Dziewięckich z int. rodziny
Piątek 05.08 Dzień Powszedni
700 + Mirosława Kozłowskiego, Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę z int. rodziny
1800 + Mariannę Frankowicz (4 r. śm.), Władysława Frankowicza, zm. z rodziny Łysaków
z int. Łysaków
Sobota 06.08 Przemienieni
Przemienieni Pańskie (święto)
700 + Mariannę, Jana Tkaczów z int. Władyszewskich
1430 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu Wioletty
i Rafała Królów z int. matki
1600 ślub Lach Łukasz i Natalia Góra
1700 ślub Barbara Stachura i Rafał Bakalarz
Niedziela 07.08 XIX Niedziela Zwykła
800 + Henryka Słowińskiego z int. żony z dziećmi
10 + Marcina Sołtysa z int. rodziców
1200 + Genowefę Zawiasa
1600 1) + Henryka Metrykę z int. Metrykowej
2) + Tomasza Kubickiego int. od uczestników pogrzebu
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 31.07 – Dzień Skarbowości
× 01.08 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
× 05.08 – Międzynarodowy Dzień Piwa

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59, ks. Wikariusz 41 311 48 98
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Daj nam Panie Twego Chleba
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 55,1-3a / Rz 8,35.37-39 Ewangelia:
Mt 14,13-21
„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór,
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział:
Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie,
następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo
i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.”

Komentarz…
Boimy się nieraz, że nie mamy co dać. Tymczasem jeśli nawet najmniejsze powierzymy Jezusowi, On potrafi to rozmnożyć. Filip był bardzo praktyczny, ale nie za bardzo mądry. Chciał liczyć pieniądze: obliczył, że zabraknie. Nie dostrzegł niewidzialnych Bożych rąk. Widział tylko pieniądze. Jak często stajemy wobec sytuacji niemożliwej, w której po ludzku nic nie poradzimy. Najgorzej, jeśli wtedy nic nie robimy! Starajmy się dać choćby coś małego. Wszystko, co mamy wydaje się niczym. Jeśli jednak damy - w rękach Bożych staje się to wielkie, bo nie my dajemy, ale daje sam
Pan Bóg. Prawda, jaką zrozumiał mały chłopiec.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Kajetan (7 sierpnia)

▪ W ubiegłą niedzielę została odprawiona msza św. w kaplicy w Nidzie.
▪ 27 lipca swoje 103 urodziny obchodziła pani Aniela Misior – najstarsza mieszkanka Brzezin.
Z tej okazji życzymy jej błogosławieństwa Bożego i kolejnych szczęśliwych lat życia.
▪ W dniach 30-31 lipca mija trzecia rocznica peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w naszej parafii. Bądź z nami w każdy czas!
▪ Dziś po każdej mszy świętej odbywa się na parkingach przykościelnych poświęcenie pojazdów. Św. Krzysztofie módl się za nami!
▪ W poniedziałek odbędzie się odbiór prac konserwatorskich przy chórze.
▪ Zapraszamy do zakrystii po odbiór kart na Pieszą Pielgrzymkę Kielecką
▪ 21 sierpnia pani Irena Gola organizuje pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę. W programie
przewidziano także zwiedzanie sanktuariów maryjnych w Gidlach i Piekoszowie. Prosimy
o zgłaszanie się telefoniczne do organizatorki wyjazdu.
Intencja różańcowa na sierpień
„Uśmiech
„U miech Jana Pawła II”
ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który od- 3. Kiedy Kardynał Karol Wojtyła przylebywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ciał z Polski do Rzymu, ażeby wziąć
ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złą- udział w kolejnym konklawe, wtedy peczyli i budowali z Chrystusem.
wien fotoreporter włoski zrobił mu na lotmisyjna: Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli nisku kilkanaście zdjęć. Kardynał zwrócił
otwarci na działanie Ducha Świętego i na nowo do- się do fotografa ze słowami: „Po cóż mi
świadczyli świeżości i entuzjazmu swej wiary.
pan robi tyle zdjęć? Nie sądzi pan chyba,
że to ja mógłbym zostać nowym papieZ życia wsi…
żem?” Potem położył rękę na ramieniu
Wyjazd do Brzezin
fotografa i serdecznie się uśmiechnął.
24 lipca reprezentacja mieszkańców Brzezin, 4. Wiadomo, że Ojciec św. Jan Paweł II
a wśród nich przedstawiciele samorządowców, rady wiele studiował i starał się poznać różne
sołeckiej, stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiej- systemy filozoficzne. Kiedyś amerykańskich, udała się do miejscowości Brzeziny w gm. ski tygodnik „Time” opublikował takie
Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie. Celem wydarzenie. Podczas pierwszego dnia
wizyty było nawiązanie współpracy między wioska- konklawe, a było to w niedzielę, kardynał
mi o tej samej nazwie. Delegacja z naszych Brzezin Karol Wojtyła czytał od czasu do czasu
została bardzo serdecznie przyjęta. Gospodarze jakiś kwartalnik poświęcony teorii markpokazali im powojenny schron kolejowy, który znaj- sistowskiej. Jeden z kardynałów zauwaduje się na obrzeżach ich miejscowości, a później żył to i żartobliwie powiedział:
zaprosili do uczestnictwa w Turnieju Sołectw. Część – Czy to nie świętokradztwo przynosić ligości zwiedziła także zabytkowy modrzewiowy ko- teraturę marksistowską do czcigodnej
ściół p.w. św. Mikołaja wybudowany w 1501 r., który Kaplicy Sykstyńskiej?!
zachwyca pięknym wystrojem. Wyjazd okazał się – Moje sumienie jest czyste - odpowiebardzo udany i miejmy nadzieję, że będzie owocny. dział z uśmiechem Karol Wojtyła.

Kajetan urodził się w 1480 r. w Vicenza. Jako młodzieniec udał się na studia do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa rzymskiego i kościelnego.
W 1506 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie na
dworze papieskim pełnił funkcję protonotariusza
papieskiego. W dwa lata potem został mianowany
proboszczem. Taki bowiem był zwyczaj, że świeccy
ludzie albo klerycy ze święceniami niższymi otrzymywali parafie, by mogli z nich się utrzymać, chociaż w ich zastępstwie obowiązki duszpasterskie
wypełniali kapłani. Kajetan, mimo że nie posiadał
jeszcze święceń kapłańskich, nawiedzał szpitale
i przytułki dla ubogich. Prowadził bardzo intensywne życie wewnętrzne. Dopiero mając 36 lat przyjął
święcenia kapłańskie. Mszę prymicyjną odprawił
w bazylice Matki Bożej Większej. Lubił tu przychodzić na modlitwę do kaplicy Żłóbka Pana Jezusa.
W nagrodę za to miał otrzymać łaskę niezwykłą,
mianowicie objawiła mu się Najświętsza Maryja
Panna z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego Syna
na ręce. Odtąd Kajetan zaczął wyróżniać się jeszcze większym nabożeństwem do Dzieciątka Jezus.
To szczególne nabożeństwo przekazał swoim synom duchowym. Wierzył głęboko w Opatrzność
Bożą. W 1547 roku w Neapolu wybuchła wojna domowa. Kajetan miał prosić Boga, by przyjął
ofiarę jego życia dla zahamowania rozlewu krwi. Bóg widać przyjął ofiarę swego wiernego sługi,
gdyż tego samego roku dnia 7 sierpnia Kajetan zmarł po 67 latach życia. Modlitwa: Boże, któryś z miłosierdzia Twego świętemu Kajetanowi, Wyznawcy Twojemu, dozwolił jak najwierniejszy żywot naśladować, spraw łaskawie, abyśmy za jego pośrednictwem i przykładem w Tobie
jedynym ufność naszą pokładali i przede wszystkim pragnęli dóbr niebieskich. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Zakonnie…

„Pan Bóg rozdawał długość życia...”
Na początku przyszedł człowiek. Bóg dał mu 20 lat. Człowiek oczywiście się obruszył, co tak
mało, on chce więcej, ale Bóg był nieugięty. Następnie przyszedł koń. Bóg dał mu 40 lat. Na to
koń: "Boże, na co mi 40 lat? Ciągle haruję w pocie czoła, nie mam chwili wytchnienia... daj mi
20 lat, a resztę dołóż człowiekowi" . Bóg chwilę pomyślał i dodał człowiekowi 20 lat... Następnie
przyszła krowa. Bóg dał jej 40 lat. Na to krowa: "Boże, nie znasz mojego losu? Ciągle tylko
mnie gnają na pastwisko i doją mleko. Skróć mi cierpienie do 20 lat, a resztę dołóż człowiekowi". Bóg ponownie przychylił się do prośby i dodał kolejne 20 lat człowiekowi. Następnie był
pies. Bóg także chciał mu dać 40 lat, ale słysząc narzekania psa, jak to on ma źle, w budzie
zimno, mało karmią... dał mu 20 lat a pozostałe dodał człowiekowi. I tak: Przez pierwsze 20 lat
człowiek żyje jak człowiek. Przez następne 20(20-40) haruje jak koń. Następnie (40-60) doją go
jak krowę. I w końcu (60-80) jest niepotrzebny jak pies...
/autor nieznany/

Boromeuszki z Mikołowa - należą do rodziny sióstr boromeuszek, ich zgromadzenie usamodzielniło się w 1939 r. Powołaniem sióstr jest miłosierdzie w służbie cierpiącym, chorym, niepełnosprawnym, opuszczonym i ubogim oraz dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zaniedbanej,
ubogiej i opuszczonej. Składają dodatkowy czwarty ślub miłosierdzia. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny i apostolsko-charytatywny. Konkretną realizacją charyzmatu miłosierdzia jest praca pielęgniarska, opiekuńcza, wychowawcza, katechetyczna, parafialna oraz
każda forma pomocy duchowej i materialnej człowiekowi potrzebującemu. Siostry prowadzą
również działalność misyjną w Zambii. Spieszą także z pomocą ludziom chorym, biednym
i opuszczonym w środowisku swego życia i pracy. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie (SCB).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Prawdę trzeba trzymać drugiemu jak
płaszcz, aby wsunął się w nią, a nie
bić jak mokrą ścierką po głowie.”
/Max Frisch/

Kowalski podczas wizyty u dentysty wstawił sobie nowe zęby. Kiedy zapłacił po zabiegu, dentysta mówi do
niego: - Zapłacił pan fałszywymi pieniędzmi! Kowalski
odpowiada: - A czy Pan wstawił mi prawdziwe zęby?

Coś dla ducha…

