OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 05.09 Dzień Powszedni
1730 + Franciszka, Mariannę Zegadłów z int. Józefa Zegadły z rodziną
1800 Do SPJ i MB w 1-szą r. ślubu Anny i Mariusza z prośbą o dalsze bł. z int. rodziny
Wtorek 06.09 Dzień Powszedni
1730 + Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Katarzynę i Bronisława Klimczaków z int.
Piotrowskich
1800 + Ryszarda Pobochę z int. matki
Środa 07.09 Dzień Powszedni
700 + Józefę i Stanisława Misiorów z int. córki
1800 + Franciszkę, Józefa Kasperków, + Stefanię Kasperek z int. rodziny
Czwartek 08.09 Narodzenie NMP (święto)
700 + Józefę i Kazimierza Szyszków z int. córki z rodziną
1800 + Stefanię Metryka, Władysława, Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów z int. Szałasów
Piątek 09.09 Dzień Powszedni
1730 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Jana z int. rodziców i rodzeństwa
1800 + Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów z int. Metrykowej
Sobota 10.09 Dzień Powszedni
1400 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 10-tą r.
ślubu Justyny
1430 1)+ Romana Kruka, Mariannę Więcek, Janinę Budzik, zm. z rodziny Kruków i Węgrzynów z int. rodziny
2) Krzysztofa Lewickiego, Józefa Gibasa zm. z rodziny Salamonów z int. Lewickich
1600 ślub Dziewięcka i Salamon
1700 ślub Władyszewska i Zarębski
Niedziela 11.09 XXIV Niedziela Zwykła
800 + Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów z int. Jędrochów
1000 + Anielę, Józefa Nosków, Bogusława Krzysztofka z int. rodziny
1200 + Bogdana Wawrzeńczyka z int. Wawrzeńczykowej
1600 + Zofię, Henryka Lechów, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskiej
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 08.09 – Dzień Dobrej Wiadomości
× 08.09 – Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ez 33,7-9 / Rz 13,8-10
Ewangelia: Mt 18,15-20
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy
brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin
i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich.”

Komentarz…
Jeden z lekarzy mówił: „Nie mam czasu
na modlitwę. Leczę chorych i to jest moją
modlitwą. Kiedy im służę – służę Panu
Bogu”. Wydaje się to bardzo autentyczne
i przekonujące, ale czy do końca? Czy
można powiedzieć: leczę ludzi od dwunastej do siedemnastej, a modlę się, od piątej do szóstej po południu? Mam modlić
się cokolwiek czynię – wtedy, kiedy leczę,
piszę książkę, odpoczywam. Wystarczy
powiedzieć: Panie, trzymam Ciebie za rękę.
/ks. Jan Twardowski/

8 września
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Odpust w Sanktuarium
Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Rozalia (4 września)

▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody”, które odbędzie się 11 września 2011 roku o godz. 17.00 w remizie OSP
w Brzezinach. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Wieczorek. Mile widziani będą także wszyscy, których interesują dzieje genealogiczne
mieszkańców Brzezin. Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentów, fotografii i innych archiwaliów, które dotyczą przodków o tym nazwisku.

Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na
Sycylii. Do dnia dzisiejszego jest czczona
w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci. Według starej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Pergamo ok. 1130 roku, jako córka
księcia Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej urodzeniem
matka otrzymała polecenie we śnie, aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być
również proroczy symbol: jej życia pokutnego (kolce róży) i niewinności (biel lilii). Kiedy
rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu do groty na pobliską górę i tam
zamieszkała jako pustelnica, prowadząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Na ścianach
wyryła napis: Ja, Rozalia, córka Sinibalda,
postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości
mego Pana, Jezusa Chrystusa. Święta Rozalia Poddawała się licznym umartwieniom,
żyjąc w ścisłej łączności z Bogiem. Po pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się w okolice Monte Pellegrino pod
Palermo. Nie przyzwyczajona do surowego
życia zmarła młodo, prawdopodobnie
w 1165 lub 1170 r. Podobno po śmierci
ukazała się i opowiedziała ludziom o tym,
jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim zagłębieniu skalnym. W roku 1624 przypadkowo
odkryto relikwie św. Rozalii. Odtąd zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia
relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nękała miasto Palermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywana jako patronka chroniąca od zarazy. ikonografii św. Rozalia
przedstawiana jest z postacią, która pisze na ścianie jej imię. Atrybutem Świętej są: czaszka,
grota, w której mieszkała, wieniec z róż. Modlitwa: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro
taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Amen.

Relacja ze Światowych Dni Młodzieży
/cd./ Ostatnim punktem sobotniego programu było wieczorne czuwanie na wojskowym lotnisku Cuatro Vientos. Na Benedykta XVI czekało tam ok. półtora miliona ludzi. W trakcie czuwania dokonano uroczystej intronizacji krzyża ŚDM. Na ołtarz wniosła go grupa 10 młodych
ludzi, po dwóch z każdego kontynentu. Krzyż ustawiony został tuż obok ikony ŚDM – Matki
Bożej z Dzieciątkiem – i otoczony świecami. Następnie pięcioro młodych ludzi podeszło do
papieża, by zadać mu pytania, m.in. kim naprawdę jest Jezus Chrystus, w jaki sposób odpowiada tym, którzy go szukają, jaki jest sens cierpienia człowieka, jaka jest wartość małżeństwa we współczesnym społeczeństwie, i jak być dobrym chrześcijaninem na co dzień. Gdy
papież rozpoczął odczytywanie przemówienia rozpętała się burza i musiał je przerwać. Zamiast chronić się przed opadami młodzi śpiewali, wiwatowali na cześć papieża, machając
jednocześnie flagami. Papież wezwał młodych: „Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewało Jego Imię na
całej ziemi”. Na zakończenie czuwania odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Na
specjalnym podnośniku wyjechała monumentalna 500-letnia monstrancja z katedry w Toledo.
Benedykt XVI, wraz z młodzieżą, przez kilka minut modlił się w ciszy, po czym odmówił modlitwę, w której zawierzył młodzież Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Prawie 2 mln osób uczestniczyło w sprawowanej
21 sierpnia przez Benedykta XVI na Cuatro Vientos Mszy św.
kończącej obchody 26. ŚDM. Wraz z papieżem Eucharystię
koncelebrowało kilkanaście tysięcy kapłanów, w tym ok. 800
kardynałów i biskupów. Ojciec Święty przypomniał, że wiara
nie jest wynikiem wysiłku ludzkiego umysłu, lecz raczej darem
Boga. W światowych Dniach Młodzieży uczestniczyło ok. 400
młodych ludzi z diecezji kieleckiej. Polskę reprezentowało oficjalnie 12 tys., ale liczba ta była większa o kilka tysięcy osób,
które przybyły w grupach niezarejestrowanych lub indywidualnie. Naszą parafię reprezentowała jedna osoba.

Zakonnie…
Chrystusowcy - są jednym z nielicznych powstałych w Polsce męskich zgromadzeń zakonnych. Założeni zostali przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w 1932 r. w celu służenia
Polakom rozrzuconym po całym świecie. Charyzmatem zgromadzenia jest uwielbienie Boga
poprzez naśladowanie Chrystusa Pana, bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnienie Bożego prawa miłości poprzez apostolat na rzecz rodaków przebywających za
granicą. Chrystusowcy wydają miesięcznik „Msza Święta”, który zawiera dział dotyczący
emigracji, a także periodyk „Miłujcie się”. Dla zaznajomienia szerszego kręgu ludzi z problemami emigracyjnymi został założony Ruch Apostolatu Emigracyjnego, skupiający kapłanów,
osoby życia konsekrowanego i ludzi świeckich. W 1984 r. powstał w domu głównym w Poznaniu Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda. Zgromadzenie
przyjmuje do swego grona tylko Polaków, obecnie liczy ok. 500 członków, z czego ponad połowa pracuje poza Polską, najwięcej w USA, Kanadzie, Niemczech i we Włoszech. Pełna nazwa: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (SChr lub TChr).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie
do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to,
że zmienia nas samych.”
/Michael Novak/

Policjant rozkłada metr krawiecki na jezdni.
Kolega pyta się co robi:
- Niektórzy przyjeżdżają do pracy metrem, ale
jak oni to robią?

Coś dla ducha…
„Po koncercie”
Pewnego wieczoru po koncercie, nagrodzonym burzliwymi oklaskami, do mistrza Andrésa
Segvoii, uważanego za największego gitarzystę wszech czasów, podszedł pewien wielbiciel
i powiedział entuzjastycznie: <<Mistrzu, oddałbym życie, by grać tak jak Pan!>>. Andrés Segvoia spojrzał na niego uważnie i powiedział: <<Taką właśnie cenę ja zapłaciłem>>.
Cena za osiągnięcie celu jest słona. Wielkie talenty opłaca się życiem.
/Bruno Ferrero/

