OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 23.07 Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto)
1800 + Tadeusza Wiejasa, Jana, Anielę Czwartoszów z int. rodziny
Wtorek 24.07 Św. Kingi, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
700 + Edwarda Wojtysia (23 r. śm.) z int. Janusza Wojtysia z rodziną
1800 + Mariannę, Wincentego Więcławskich, Stanisława, Edwarda Pytków z int. Kubickich z Małej Kowali
Środa 25.07 Św. Jakuba Apostoła (święto)
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Ewy i Krzysztofa z int. dzieci
1800 + Leszka Kurtka, Bogusława, Genowefę, Stanisława Zawadzkich z int. rodziny
Czwartek 26.07 Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (wsp. obowiązkowe)
700 + Władysława Nowaka, Mariannę i Henryka Nowaków z int. synowej Stefanii z rodziną
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja, Mariannę Czarneckich, Lucjana Frankowicza, Edwarda Kasperka z int. rodziny
Piątek 27.07 Dzień Powszedni
1800 + Stanisława Robaka, Antoninę, Czesława Krupińskich z int. córki
Sobota 28.07 Dzień Powszedni
1500 Ignacego i Annę Cichońskich z int. Krukowej
1600 ślub Znój i Wikleja
1700 ślub Górecka i Tetelewski
Niedziela 29.07 XVII Niedziela Zwykła
800 + Genowefę Baran, Leona, Kazimierza i Tadeusza Baranów z int. Leokadii Baran
1000 + Stefana Barańskiego (35 r. śm.) z int. wnuczki
1200 + Edwarda Pyka
1600 + Stanisława Szyszkę (r. śm.) z int. siostry
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Niech Cię Panie chwali całe stworzenie!

Słowo Boże na dziś…
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 23.07 - Dzień Włóczykija
× 24.07 - Święto Policji
× 25.07 - Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Czytania: Jr 23,1-6 / Ef 2,13-18 Ewangelia: Mk 6,30-34
„Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali.
A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak
wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to
i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął
ich nauczać.”

Słowa błogosławionych…
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
D O

U Ż Y T K U

W E W N Ę T R Z N E G O

„Ludzie nie chcą być częścią anonimowego, przelęknionego tłumu, chcą zostać rozpoznani i wezwani po imieniu, chcą iść bezpiecznie po ścieżkach życia, chcą, by ich
odnaleziono, jeśli się zgubią, by ich kochano, chcą otrzymywać zbawienie jako najwyższy dar Bożej miłości: to właśnie czyni Jezus Dobry Pasterz – a wraz z Nim kapłani.”
/bł. Jan Paweł II/
„Aktywność, aby była owocna, wymaga kontemplacji. A kiedy kontemplacja osiąga
pewien stopień intensywności, użycza wtedy aktywności nagromadzonej w nadmiarze
siły.
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Krzysztof (25 lipca)

▪ 5 sierpnia rozpoczyna się XXXI Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Po noclegu
w Wiślicy pielgrzymi wyruszą na szlak pątniczy 6 sierpnia. Zachęcamy wszystkich parafian
do wyruszenia na te wyjątkowe rekolekcje w drodze.
▪ Dziś na placu za organistówką odbędzie się IV Brzeziński Piknik Artystyczny. Zapraszamy
do uczestnictwa w imprezie. Przewidziano wiele różnych atrakcji.

O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według
późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na
tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji
rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania
cesarza Decjusza ok. 250 roku. Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie
imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę
o tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało
brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on
mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na
ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego
służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się
imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten
Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była
płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do
Ziemi Świętej.Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi
brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało
mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam
jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy
przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Modlitwa: Święty Krzysztofie módl się za nami.

Dzwony olimpijskie
Dźwięk dzwonów wszystkich kościołów chrześcijańskich
różnych wyznań słychać będzie 27 lipca - w dniu rozpoczęcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Zabrzmią one
o godzinie 8.12 w całej Wielkiej Brytanii. Zaproszenie do
uruchomienia dzwonów i dzwonków znajdujących się w posiadaniu instytucji i osób prywatnych wystosował komitet organizacyjny Igrzysk i następującej po nich Paraolimpiady LOCOG. Mają one brzmieć przez trzy minuty tak szybko
i tak głośno jak to tylko możliwe. Włączając się w tę inicjatywę Kościół katolicki i inne wspólnoty chrześcijańskie podkreślają, że Olimpiada może stać się okazją do ewangelizacji. W dniu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich ludzie się
obudzą z oczekiwaniem w sercu - mówi James Parker. XXX
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie potrwają od 27 lipca
do 12 sierpnia, natomiast Paraolimpiada z udziałem sportowców niepełnosprawnych - od 29 sierpnia do 9 września
br. W tych dniach pamiętajmy o naszych sportowcach, którzy poświęcili wiele lat swojego życia na treningi, życzmy im
sukcesów i jak największej liczby przywiezionych medali,
szczególnie kibicujemy Rafałowi Dobrowolskiemu jedynemu
sportowcowi z Kielc, któremu udało się zdobyć nominację
olimpijską. Mieszka w Szewcach a trenuje w klubie „Stella”
Kielce. To będzie już jego druga olimpiada, startował również w Pekinie (2008) wtedy doszedł indywidualnie do 1/8 finału gdzie pokonał go Koreańczyk Kyung Mo Park 105:113.
Drużynowo doszli do Ćwierć finału gdzie pokonała ich reprezentacja Korei Południowej. W tym roku polscy łucznicy nie
będą mieli okazji do walki drużynowej bo olimpijską nominację zdobył tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Życzymy
powodzenia Polakom i niech Mazurek Dąbrowskiego brzmi
jak najczęściej.
/KK/

Modlitwa…
Boże daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym się
stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od
nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej
szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.

Porzekadła…
« Gdy słońce świeci na Jakuba, to będzie zima długa.
« Deszcze na świętego Jakuba, na pszeniczkę pewna
zguba.
« Od świętej Anki zimne noce
i poranki.
« Święta Hanna - to już jesienna panna.
« Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę
snuje, bliską burzę czuje.
« Leje od Jakuba do lgnaca
(31.07) stracona rolnika praca.
« Na święty Jakub chleba sobie nakup.

Zakonnie…
Magdalenki od pokuty – ich charyzmatem jest pokuta wynagradzająca za grzechy świata,
a szczególnie za grzechy niewiast moralnie zaniedbanych. To sięgające XIII w. zgromadzenie zakonne pierwszy klasztor w Polsce otworzyło już w 1217 r., jego fundatorami byli św.
Jadwiga Śląska i jej mąż Henryk Brodaty. Realizacja celu zgromadzenia polega na pielęgnowaniu ducha miłości i pokuty za wzorem św. Marii Magdaleny, a także zadośćuczynieniu
za grzechy kobiet oraz na wychowaniu młodzieży do dojrzałego życia chrześcijańskiego,
zwłaszcza poprzez katechezę, dni skupienia i rekolekcje. Siostry wspomagają też osoby moralnie zagrożone i upadłe, aby uwrażliwiać je na zło, dopomóc wydźwignąć się z grzechu
i skierować ponownie na drogę Bożych przykazań. Współpracują też z Kościołem lokalnym
w koniecznych pracach duszpasterskich. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętej Marii
Magdaleny od Pokuty (CSMM).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Wielkość człowieka polega na jego posta- Rozmawiają 2 ślepe konie: - Może weźmiemy
nowieniu, by być silniejszym niż warunki cza- udział w Wielkiej Pardubickiej? - Nie widzę
su i życia”
/Albert Camus/ przeszkód!

Coś dla ducha…
„Historia pewnego ołówka”
Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapytał: - Piszesz o tym, co się przydarzyło? A może o mnie? Babcia przerwała pisanie, uśmiechnęła się i powiedziała: - To prawda,
piszę o tobie, ale ważniejsze od tego, co piszę, jest ołówek, którym piszę. Chcę ci go dać,
gdy dorośniesz. Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie zauważył w nim nic
szczególnego. – Przecież on niczym się nie różni od innych ołówków, które widziałem! –
Wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. Wiąże się z nim pięć ważnych cech i jeśli je
będziesz odpowiednio pielęgnował, zawsze będziesz żył w zgodzie ze światem. Pierwsza cecha: możesz dokonać wielkich rzeczy, ale nigdy nie zapominaj, że istnieje dłoń, która kieruje
twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg i to On prowadzi cię zgodnie ze swoją wolą. Druga cecha:
czasem muszę przerwać pisanie i użyć temperówki. Ołówek trochę z tego powodu ucierpi,
ale potem będzie miał ostrzejszą końcówkę. Dlatego naucz się znosić cierpienie, bo dzięki
niemu wyrośniesz na dobrego człowieka. Trzecia cecha: używając ołówka, zawsze możemy
poprawić błąd za pomocą gumki. Zapamiętaj, że poprawianie nie jest niczym złym, przeciwnie jest bardzo ważne, bo gwarantuje uczciwe postępowanie. Czwarta cecha: w ołówku nie
ważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie. Wreszcie piąta cecha: ołówek pozostawia ślad. Pamiętaj, że wszystko, co czynisz w życiu zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.
/Paulo Coelho – „Być jak płynąca rzeka/

