OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. obowiązkowe)
1800 + Mariannę, Jana Kołków, Józefę, Jana, Stanisława Komur, Stanisława Kołka z int.
Kołków
Wtorek 17.07 Dzień Powszedni
1800 + Stanisława, Janinę Krajewskich, Błażeja i Mariana Krajewskich z int. rodziny
Środa 18.07 Dzień Powszedni
1800 + Edwarda, Mariannę, Władysława Machulskich, Mariannę Materek z int. rodziny
Czwartek 19.07 Dzień Powszedni
1800 + Mariannę, Stefana Bugajskich z int. syna z rodziną
Piątek 20.07 Bł. Czesława, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Czesława Kowalskiego z int. żony z dziećmi
1800 Krzysztofa Taracha, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarachów z int. Krystyny Tarach
Sobota 21.07 Dzień Powszedni
700 Marię, Stefana Kruków z int. córki z rodziną
*) Tomasza Kubickiego, Marcina Sołtysa z int. koleżanek i kolegów z Nidy
Niedziela 22.07 XVI Niedziela Zwykła
800 + Henryka Kurdka z int. rodziny
1000 + Adama Frankowicza z int. rodziny
1200 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Jolanty
i Marka Sygutów z int. rodziców
1600 + Władysława Tetelewskiego, Anielę Baran z int. Tetelewskiej

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH
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Słowo Boże na dziś…
Czytania:

Am 7,12-15
Ef 1,3-14
Ewangelia: Mk 6,7-13
„Jezus przywołał do siebie
Dwunastu i zaczął rozsyłać
ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby
nic z sobą nie brali na drogę
prócz laski: ani chleba, ani
torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch
sukien. I mówił do nich: Gdy
do jakiego domu wejdziecie,
zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakim
miejscu was nie przyjmą
i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie
proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich. Oni
więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu
chorych namaszczali olejem
i uzdrawiali.”

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

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę Zegadło z Brzezin, Łukasza Stachurę i Jana Ziopaję z Nidy, którzy odeszli do domu
Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †

Ekstra…
× 15.07 – Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego
× 18.07 - Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
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Słowa błogosławionych…
„Niech „pała serce”, ponieważ wiara nie może być tylko zimną kalkulacją umysłu.
Winna być ożywiona miłością. Żywa dzięki czynom, w których wyraża się prawda objawiona przez Boga jako wewnętrzna prawda o człowieku. Wtedy również my – chociaż nie byliśmy naocznymi świadkami czynów i słów, śmierci i zmartwychwstania –
będziemy dziedziczyli od Apostołów ich świadectwo.”
/bł. Jan Paweł II/
„Cierpienie, ból, smutek, poniżenie, uczucie samotności, są pocałunkiem Jezusa,
znakiem iż zbliżyłeś się do Niego tak blisko, że mógł Cię ucałować.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Królowo szkaplerza świętego
módl się za nami!

A w parafii…
▪ Przypominamy o utrzymaniu porządku na cmentarzu nie tylko w okresie świątecznym, ale
przez cały rok.
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza na IV Brzeziński Piknik Artystyczny,
który odbędzie się za tydzień 22 lipca na placu za organistówką w Brzezinach. Podczas imprezy przewidziano wiele atrakcji, m.in. 3. Bieg o Laur Brzezin.

Szlakami historii – Ziemia Śląska
W dniach 06.-08.07.2012 członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz redakcja
Pisma Parafialnego SANCTUS udali się na wycieczkę w piękne tereny śląskich wiosek i miast.
Trasę zaczęli od Sanktuarium w Piekarach Śląskich wraz ze zwiedzaniem Kalwarii i muzeum.
Nawiedzili również górę Św. Anny wraz z Kościołem na jej szczycie. Następnie wymienili doświadczenia sugestie i problemy z członkami stowarzyszenia w Żużeli odwiedzając przy tym miasto
partnerskie gminy Morawica: Krapkowice. Ekscytujący dzień w Opolu rozpoczęty został od postawienia nóg na najsłynniejszym Amfiteatrze w Polsce. Po zobaczeniu pięknie odnowionych historycznych zabudowań wszyscy udali się do Kudowy Zdroju by zobaczyć piękny park i jego okolicę,
a w Czermnej jedyną w Polsce kaplicę czaszek.
Stamtąd tylko chwila i wszyscy oddychali wśród
potężnych skał gór Stołowych na dwóch szczytach: Szczeliniec i Błędne Skały. Ostatni dzień
wyjazdu upłynął nad zwiedzaniem pięknych
Wambierzyc z potężnym Kościołem, w którym
wszyscy uczestniczyli we Mszy Św. Potem grupa
zajrzała do malowniczych zakątków Polanicy
Zdroju z ogromnym ośrodkiem sanatoryjnym. Wyjazd zakończyła chwila modlitwy w Częstochowie
po czym wszyscy zadowoleni powrócili do swoich
domów.
/KK/

W poszukiwaniu…
W Polsce trwa właśnie Tour de Pologne,
największa i najbardziej prestiżowa impreza kolarska w naszym kraju. Setki
zawodników z całego świata pokonują
dziesiątki kilometrów wśród krajobrazów
naszej Ojczyzny. Każdy z nich daje
z siebie wszystko by jak najszybciej
mknąć. Można to porównać do naszego
życia. Jedni cały czas walczą o coś próbując osiągnąć swój cel, pozostali oglądają komu się uda a kto odpadnie. Ta
różnica między widzem a zawodnikiem
wydaje się olbrzymia, jednak start obydwaj mieli taki sam, to koleje życia i osobiste wybory sprawiły, że jeden siedzi na
rowerze a drugi patrzy na niego z kuflem
piwa. Ale czy miło by było patrzeć jak
niektórzy wybrani wchodzą do nieba
podczas, gdy my stoimy obok patrząc na
ich radość. Każdy z tych zawodników
poświęcił okres swego życia na treningi
zanim stanął na starcie wyścigu. My też
mamy czas na „trening” a po naszym „finiszu” na obiecanym sądzie ostatecznym
dostaniemy wyniki. Kto stanie wtedy na
podium, a kto odpadnie do wiecznych
czeluści szatana? Wybór należy do Ciebie. Zdecyduj
/KK/

Zakonnie…
Loretanki – ich celem jest apostolstwo słowem drukowanym przez prowadzenie wydawnictwa
i drukarni, apostolstwo wychowania i nauczania oraz służba ubogim. Loretanki są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Ich duchowość jest typowo maryjna, przesiąknięta elementami benedyktyńskimi. Ze szczególnym pietyzmem siostry odnoszą się do liturgii. Zgromadzenie podejmuje działalność wydawniczo-drukarską zarówno w Polsce, jak i poza jej
granicami. Wydawane przez siostry książki religijne trafiają do czytelników w wielu krajach,
w tym również misyjnych. W Polsce wydawnictwo i drukarnia loretanek mają swoją siedzibę
w Warszawie Rembertowie. Tam siostry wydają m.in. dwa własne miesięczniki: „Różaniec”
i „Anioł Stróż”. Od 1983 r. zgromadzenie ma drugie własne wydawnictwo i drukarnię we Włoszech, a od 1995 r. prowadzi drukarnię diecezjalną w Rumunii. Od 2000 r. zgromadzenie
prowadzi Diecezjalną Bazę Poligraficzną Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Siostry głoszą również żywe słowo Boże, podejmując katechezę wśród dzieci i młodzieży. Pracują też w przedszkolach. Zgromadzenie założył bł. ks. Ignacy Kłopotowski w 1920 r. Na
świecie jest 228 loretanek, w tym kilkanaście nie Polek. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Loretańskiej (CSL).
/za: ekai.pl/

Boży człowiek… - bł. Czesław (20 lipca)
Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu
Opolskim. Miał być krewnym św. Jacka. Wiemy, że
należał obok św. Jacka Odrowąża i Hermana
Niemca do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Miał zajmować stanowisko
kustosza kolegiaty sandomierskiej. Jako kapłan
diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika.
W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi,
w tym ze św. Jackiem Odrowążem, do Krakowa.
W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do
stolicy Czech. Wysłano więc tam Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem
rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej. Po założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup, Wawrzyniec, powitał go
niemniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Tam
Czesław pozostał jako przeor do roku 1231, kiedy
to został przez kapitułę wybrany na prowincjała
(1233-1236). Według tradycji wrocławskiej Czesław miał umrzeć 15 lipca 1242 r. Datę tę przyjmuje tradycja dominikańska. Zaraz po śmierci odbierał cześć jako święty. Nad jego grobem w
kościele dominikanów we Wrocławiu wystawiono niebawem ołtarz. Cześć od dawna mu oddawaną zatwierdził papież Klemens XI 18 października 1713 roku. Ciało bł. Czesława spoczywa w dominikańskim kościele św. Wojciecha w osobnej kaplicy. Kiedy w czasie zdobywania Wrocławia w roku 1945 cały kościół legł w gruzy, zachowała się jedynie kaplica z relikwiami bł. Czesława. Jest on patronem Wrocławia. Modlitwa. Boże, którego wolą jest nasze
uświęcenie, za przyczyną Błogosławionego Czesława wspieraj nas swoją łaską, abyśmy we
wszystkich okolicznościach życia umieli poznać Twoją wolę i wytrwale Ci służyć. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie
i praktykowanie dobroci, rzadko zdarza się
człowiek dobry z natury.”
/Demokryt z Abdery/

Po wyścigu zdenerwowany trener krzyczy na
dżokeja: - Przecież na ostatniej prostej mogłeś
szybciej pobiec! - Pewnie, że mogłem, ale szkoda mi było konia zostawić.

Coś dla ducha…
„Złóż we Mnie nadzieję”
„Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: „Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec”. Pan jednak rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wysoki
wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi ,Bóg., bo człowiek widzi to, co
widoczne dla oczu, A pan widzi serce”. Mój synu! >Zawsze czekam na mężczyzn i kobiety,
którzy są zdecydowani podążać za Mną. Posłałem Samuela do domu Jessego, żeby sprowadził tego spośród jego synów, który najbardziej byłby chętny kroczyć za Mną. Samuel zastanawiał się nad każdym dorosłym synem Jessego, Ale nie mógł znaleźć tego, którego szukałem, Dlaczego? Ten, w którym złożyłem nadzieję, sam złożył nadzieję we Mnie, ale był to tylko chłopiec. Dawid miał pokorę, wiarę, całkowitą uległość ducha, jakich szukałem. Dzisiaj Moje względy i miłość zależą od ciebie. Bez względu na twoje wady, jesteś Moim wybrańcem.
Jeżeli całkowicie odsłonisz przede Mną swoje serce, z całą mocą wykorzystam twoją osobę.
Czy będziesz mężczyzną po Mojej myśli? Twój Wódz, >Bóg
/Andy Cloninger/

