OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 19.09 D zień
zie Pow szedni
1730 + Kazimierę Kowalską, Zdzisława Lacha z int. Marii Socha
1800 + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec, Stanisława, Mariannę Jędrochów, Józefę, Władysława Zawadzkich, zm. z rodziny Jędrochów z int. Kaczorowej
Wtorek 20.09 Św
w . m ęczenników
czenników A ndrzeja K im Taegon, prezbitera i Paw ła Chong

H asang i Tow arzyszy (w sp. Obow iązkow
i zkow e)
1730 + Mariannę, Augustyna Stachurów z int. rodziny
1800 + Józefę, Antoniego, Edwarda, Mariana Kruków z int. rodziny
w . M ateusza A postoła i E w angelisty (św
Środa 21.09 Św
( w ięto)
i to)
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Moniki Sołtys z
int. rodziny
1800 + Krzysztofa Lewickiego z int. kolegów z Nidy
Czwartek 22.09 D zień
zie Pow szedni
700 Za dusze w czyśćcu cierpiące z int. Janiny Frankowicz
1800 + Mieczysława Barwinka i zm. z rodziny Barwinków i Daleszaków z int. rodziny
w . Pio z Pietrelciny, prezbitera (w sp. obow iązkow
Piątek 23.09 Św
i zkow e)
1730 + Zdzisława Stępnia i Andrzeja Nawrota z int. córki z rodziną
1800 + Antoninę, Stanisława, Marię, Stanisława, Mariana, Wiesława Burasów z int. Baranowskich
Sobota 24.09 D zień
zie pow szedni
1700 + Teofilę, Stanisława Gabrysiów, Sabinę Baran, Mieczysława Barana z int. Znojów
1730 + Mieczysława Jaszewskiego (1 r. śm.) z int. rodziny
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. i zdrowie w 60-tą r. ślubu Marianny i
Józefa Zegadłów z int. dzieci
Niedziela 25.09 XXV I N iedziela Z w ykła
800 + Stanisława Malickiego z int. żony z dziećmi
10 + Genowefę Maj, Jana Maja, Annę, Mariana, Stanisława, Roberta Krawczyków, Andrzeja Bosia z int. Krawczyków
1200 + Tadeusza, Mieczysława, Jadwigę Kowalskich zm. z rodz. Malców z int. Kowalskiej
1600 + Władysława Metrykę z int. syna z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 18.09 - Światowy Dzień Monitoringu Wody
× 19.09 - Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat
× 22.09 - Dzień bez Samochodu
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Wejrzyj z nieba dziś łaskawie na nas święty Stanisławie!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 55,6-9 /
Flp 1,20c-24.27a Ewangelia: Mt 20,1-16a
Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały
dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną;
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia
i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że
ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Maurycy (22 września)

▪ Dziś wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Pamiętajmy w modlitwie
o młodszym pokoleniu, aby wzrastała w wierze.
▪ Serdecznie zapraszamy mieszkańców na przedstawienie pt. "Jaśkowe wesele" w wykonaniu
Zespołu Teatralno–Obrzędowego "Wielopolanie" z Wielopola Skrzyńskiego, które odbędzie się
dziś o godz. 13.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Wstęp wolny.

Według tradycji centurion Maurycy był rzymskim
oficerem w Legii Tebańskiej, w której żołnierze
byli chrześcijanami. Legion stacjonował w Agaunum na terytorium obecnej Szwajcarii. Miało to
miejsce w czasach panowania Dioklecjana i Maksymiana, który znany był z nienawiści do wyznawców Chrystusa. Przed jedną z bitew, z powodu odmowy złożenia pogańskiej ofiary bożkom, poniósł śmierć męczeńską ok. 286 lub na
przełomie III i IV wieku wraz z innymi żołnierzami
w liczbie okołu 6 tysięcy Byli to pozostali dowódcy
Legionu: campiductor Eksuperiusz oraz senator
militum Kandyd i żołnierze, m.in.: Aleksander
z Bergamo i Gereon. Św. Maurycy jest patronem
zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów; miast:
Einsiedetn, Magdeburga i Valais; farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa i żołnierzy. W ikonografii św. Maurycy przedstawiany jest w krótkiej
tunice żołnierza. Jego atrybuty to: gałązka palmowa, flaga i lanca, koń, miecz, sztylet, tarcza,
tarcza z orłem. Modlitwa: Spraw miłościwie
wszechmogący Boże, aby nas uroczystość świętych Męczenników Maurycego i towarzyszy jego
święcie rozweseliła, żebyśmy dostąpili skutecznego pośrednictwa u Ciebie tych, których pamiątkę przejścia do chwały Niebieskiej obchodzimy.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Komentarz…
Bóg myśli inaczej niż my. „Myśli moje
nie są myślami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami”(Iz 55,8). Podglądanie
tajemnic nie ma sensu. Tajemnice mają
wielki urok, głoszą wielkość Boga. Świat
byłby nudny gdybyśmy wszystko wiedzieli. Sprawiedliwość ludzka nakazuje
każdemu dać to, co mu się należy.
Zresztą jakże często się myli. Natomiast
sprawiedliwość Boża daje każdemu
więcej, niż się oczekuje. Sprawiedliwość
Boża wydaje się nierównością według
naszej ludzkiej miary, ale jest jednocześnie miłosierdziem, czego po ludzku nie
możemy pojąć. Nierówni potrzebują siebie, chory potrzebny jest lekarzowi,
a lekarz choremu. W życiu zawsze występuje wyrównanie. Gdyby wszyscy
mieli po cztery jabłka gdyby wszyscy
byli silni jak konie gdyby wszyscy byli
jednakowo bezbronni w miłości gdyby
każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny Nie trzeba szukać odpowiedzi do końca. Są tajemnice, których
Pan Bóg nie chce wyjaśnić – jest Bogiem niedomówień i uczy postawy słuchania. Dopiero życie wieczno będzie
polegało na odkrywaniu Bożych tajemnic. W świecie pozornej nierówności
ukryta jest mądrość prawdziwego Boga,
który ogarnia całość.
/ks. Jan Twardowski/

„Uśmiech Jana Pawła
II”
8. Ks. Prałat Kazimierz Figlewicz, proboszcz Katedry
Wawelskiej w Krakowie,
dowiedział się o wyborze
kardynała Karola Wojtyły na
papieża z dziennika radiowego już o godzinie 19. Ręce się staruszkowi trzęsły ze
zdenerwowania, gdy odbierał
nieustanne
telefony
z miasta: „Czemu Zygmunt milczy?” „Czemu katedra zamknięta?” Nie wiedział, co ma uczynić. A
tymczasem pod wawelskie bramy nadciągały już
coraz liczniejsze grupy rozentuzjazmowanej młodzieży oraz wielu starszych. Dawny katecheta
dziesięcioletniego Karolka Wojtyły w Wadowicach
przestał się wahać. Przed godziną 21 odezwał się
majestatyczny „Zygmunt”, a za nim rozdzwoniły
się dzwony wszystkich kościołów krakowskich.
Może nawet na Dębnikach, w kościele św. Stanisława Kostki, w dawnym kościele parafialnym
okupacyjnego robotnika Karola Wojtyły dzwony
odezwały się najwcześniej. Wiadomo jednak, że
w Krakowie dopóki nie zabrzmi wawelski „Zygmunt”, to jeszcze nic takiego wielkiego się nie stało. Ale stało się! Stało się w ów historyczny poniedziałek 16 października 1978 roku coś jedynego w tysiącletnich dziejach narodu polskiego! Stała się rzecz przez nikogo nieprzewidziana! Polak
został następcą św. Piotra Apostoła! I „Zygmunt”
zabrzmiał…

Zakonnie…
Celem córek Bożej Miłości jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, opieka nad dziewczętami pracującymi w miastach oraz praca charytatywna wśród potrzebujących pomocy, niezależnie od ich wyznania i narodowości. Swoim życiem i pracą siostry pragną uczynić Bożą miłość widzialną w świecie. Apostolat polskiej prowincji córek Bożej Miłości obejmuje wychowanie
i nauczanie dzieci i młodzieży, m.in. katechizację w szkołach, prowadzenie przedszkoli i burs
dla studentek; działalność społeczno-charytatywną – prowadzenie zakładów dla dzieci, dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych oraz pomoc w duszpasterstwie parafialnym w charakterze
kancelistek, organistek i opiekunek chorych. Siostry podejmują także duszpasterstwo powołaniowe. Zgromadzenie zostało założone w 1868 r. w Wiedniu przez m. Franciszkę Lechner,
w Polsce istnieje od 1885 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (FDC).

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Zadajemy Bogu tysiące pytań, zapominając całkowicie, że On ma prawo również nam zadawać pytania.”
/Peter Uttendorf/

Do zataczającego się jegomościa podchodzą dwaj
policjanci. - Dokumenty proszę - mówi pierwszy. Nie mam. - No to idziemy - mówi drugi. - No to idzcie

Coś dla ducha…
„Zatrzymaj się!”
Zatrzymajcie się i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem; jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią!
Psalm 46,11
Mój synu!
>Zatrzymaj się i wiedz, że Ja jestem Bogiem. Jak inni ludzie szukają pieniędzy i siły, tak ty szukaj spokoju u opanowania. Ludzie przemieszczają się z szaloną prędkością. Jeżeli coś nie jest
gotowe w ciągu minuty, pytają: „Dlaczego to tak długo trwa?”. Zabieganie jest zabójcą duchowego życia człowieka. Natychmiastowe zadowolenie jest mantrą nowoczesnego świata. To
smutne, ale zaczyna być też mantrą skandowaną w Kościele. Niektórzy ludzie chcą, aby do
Mojego domu był podłączony duchowy bankomat dla zmotoryzowanych. Spokój i opanowanie
są idealnym stylem życia pośród wszelkiego zgiełku świata. W spokoju osiągniesz jasność widzenia kłamstwa pośpiechu i gwałtowności. Poświęć czas, aby Mnie dobrze poznać i usłyszeć
a zrealizujesz wszystko, do czego zostałeś powołany.
Twój pokój, >Bóg
/Andy Cloninger/

