OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 20.08 Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
1730 Halinę Barwinek z int. Gołdy Cecylii
1800 + Piotra Metrykę z int. Metrykowej
Wtorek 21.08 Św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe)
1800 + Janinę, Piotra Pędzików z int. Pędzików
Środa 22.08 Najświętszej Maryi Panny, Królowej (wsp. obowiązkowe)
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu Mateusza Michalskiego w
18-tą r. ur. z int. prababci, rodziców i brata
Czwartek 23.08 Dzień Powszedni
1800 + Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, Tadeusza Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Helenę Stanisława Kasprzyków
z int. Korbanowej
Piątek 24.08 Św. Bartłomieja Apostoła (święto)
1730 + Bożenę Rutkowską z int. córki z rodziną
1800 + Zofię, Stanisława Malickich z int. Krzysztofa Malickiego z rodziną
Sobota 25.08 Dzień Powszedni
1430 Do SPJ i MB w 30-tą r. ślubu Jana i Grażyny Krzysztofków o zdrowie i bł. z int. dzieci z rodzinami
1500 Kazimierę Kubicką, Stefana, Mariannę Wojdów z int. Wojdów
1530 Edwarda Wojtysia z int. Janusza Wojtysia
1700 ślub Wolszczak Karolina i Nowak Rafał
Niedziela 26.08 NMP Częstochowskiej
800 + Mieczysława Jaszewskiego z int. córki Marzeny z rodziną
1000 + Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa Krąż z int. rodziny
1200 + Wincentego, Mariannę Bedlów z int. Lużyńskich
1600 + Franciszka Barana, zm. z rodziny Baranów z int. Tetelewskiej

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Słowa błogosławionych…
„Tajemnica naszego zbawienia!
Chrystus – jedyny Pan wczoraj,
dzisiaj i na wieki – zechciał związać swoją zbawczą obecność
w świecie i w dziejach z sakramentem Eucharystii. Zechciał się
stać łamanym chlebem, aby każdy człowiek mógł się karmić Jego
własnym życiem poprzez udział
w sakramencie Jego Ciała i Jego
Krwi.”
/bł. Jan Paweł II/
„Módlmy się, aby serca nasze
wypełniło poddanie tak jak Jezusa, abyśmy mogli zrozumieć,
czym jest całkowite wyrzeczenie.” /bł. Matka Teresa z Kalkuty/

22 sierpnia
Najświętsza
Maryja Panna
Królowa

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

Ekstra…

Słowo Boże na dziś…
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W E W N Ę T R Z N E G O

Czytania: Prz 9,1-6 / Ef 5,15-20
Ewangelia: J 6,51-58
„Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało
do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Róża z Limy (23 sierpnia)

▪ W ubiegłą środę przeżywaliśmy w naszej parafii odpust parafialny. Na każdej mszy św.
homilię głosił o. salwatorianin. Na sumie odbyło się poświęcenie ziół, a później tradycyjnie
procesja wokół kościoła. Mario wniebowzięta módl się za nami!
▪ 15 sierpnia tradycyjnie do naszej parafii przybywa wielu gości. Wykorzystując tą okazję
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, nasze Pismo Parafialne Sanctus oraz sklep
Pikselek.pl zorganizowało Wystawę dawnej fotografii ślubnej i weselnej z parafii Brzeziny –
„Ślubuję Ci…” Na profesjonalnych tablicach znalazło się około 60 zdjęć małżonków z okolicy
oraz 6 ciekawych historii o tematyce ślubno-weselnej. Pomimo mało sprzyjającej pogody wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Osoby chętne prosimy o wypożyczanie archiwalnych fotografii, aby wystawa mogła się powiększać (kontakt z Damianem Zegadło).

Święta Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, 20 kwietnia 1586 r. Tam też przeżyła całe swoje życie. Przy
chrzcie otrzymała imię Izabela (Elżbieta). Ze względu na
jej nadzwyczaj delikatną cerę nazywano ją jednak Różą.
Jako dziecko złożyła Bogu ślub dozgonnej czystości.
Rodzice za wszelką cenę chcieli ją wydać za bogatego
człowieka. Róża jednak już dość wcześnie postanowiła,
że będzie starała się całkowicie przypodobać Chrystusowi i dlatego przygotowywała się do życia pełnego wyrzeczeń i medytacyjnej modlitwy. W dwudziestym roku
życia wstąpiła do trzeciego zakonu św. Dominika. Jako
tercjarka nadal pozostawała w domu rodzinnym, zajmując osobny domek z ogródkiem. Zwiększyła swoje posty
i umartwienia, modlitwy, czuwania, surowe pokuty i wyrzeczenia. Wielu zaczęło ją uważać za nienormalną. Była pogardzana. Bóg obdarzał ją jednak nowymi łaskami,
głównie darem modlitwy. Róża żyła niezwykle surowo.
Praktykowała najrozmaitsze pokuty i umartwienia.
W nagrodę za takie życie cieszyła się poufnym przestawaniem ze swoim Aniołem Stróżem i Matką Bożą. Przez
piętnaście lat doświadczała zupełnego opuszczenia. Nie
odczuwała żadnego pociągu do modlitwy, żadnej pociechy ani poczucia bliskości Boga.
Dzień i noc prześladowały ją myśli, że Bóg ją odrzucił. Wówczas dopiero doszła do kontemplacji i mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej dla Niego.
Ostatnie trzy lata życia spędziła u małżonków Gonzaleza della Maza i Marii Uzategui, którzy
darzyli ją pełną miłością. W ich domu zmarła w wieku 31 lat, 24 sierpnia 1617 r., w dniu, który
sobie przepowiedziała. Modlitwa: Panie daj nam poczucie Twej obecności, niech dzięki doświadczeniom św. Róży jeszcze bardziej docenimy Twą Miłość i Oddanie do nas. Amen.

Wschód spotyka się ze Zachodem
Do Polski w czwartek przybył z wizytą Patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl I, na zaproszenie
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W czasie doksologii - nabożeństwa
powitalnego i dziękczynnego w katedrze pw. św. Marii Magdaleny - z okazji rozpoczęcia wizyty patriarchy Moskwy i Rusi Cyryla I - dostojny Gość wręczył abp. Sawie relikwie św. Romana Miedwiedia. Podczas nabożeństwa powitalnego powiedział: „Wyrażam nadzieję, że
moja wizyta przyniesie skromny wkład do polepszenia stosunków między Polską a tymi krajami, w których jest Rosyjska Cerkiew Prawosławna. Patriarcha stwierdził, że na osnowie
Ewangelii możemy przezwyciężyć wszelkie nieporozumienia". Zgodnie z wielowiekowym
zwyczajem każdy nowo wybrany zwierzchnik autokefalicznego (niezależnego) Kościoła prawosławnego odwiedza pozostałe Kościoły i ich zwierzchników. Dokonuje się to w określonej
kolejności, zgodnie z miejscem danego Kościoła w tzw. dyptychach, czyli ustalonych w ciągu
wieków wykazach patriarchatów, metropolii i arcybiskupstw. Pierwsze miejsce zajmuje w nich
Patriarchat Konstantynopolski, następnie Aleksandryjski, Antiocheński, Jerozolimski, Moskiewski, Serbski i inne Kościoły. Polskie prawosławie zajmuje na tej liście miejsce 12. lub
13. – za lub przed Albanią – i w tej kolejności winien przybyć do naszego kraju patriarcha Cyryl, który odwiedził dotychczas tylko Konstantynopol, Aleksandrię, Antiochię i Gruzję.
Zwierzchnik RKP robi wyjątek ze względu na podpisanie dokumentu o pojednaniu narodów
polskiego i rosyjskiego, co zdaniem komentatorów świadczy o randze wizyty. Prawosławie
jest można powiedzieć bratnim Kościołem w stosunku do Kościoła Katolickiego. Jeden Kościół został zorganizowany przez Św. Piotra a drugi przez jego brata Św. Andrzeja również
apostoła Chrystusa. Obydwa te kościoły przez wieki zachowywały współpracę uznając swoją
równość i zachowując jednocześnie swoją odmienność liturgii do czasu wielkiej schizmy
wschodniej w 1054. Od tamtej pory drogi tych kościołów rozeszły się i tak trwają po dzień
dzisiejszy. Być może kiedyś nadejdzie dzień w którym znów będą jednomyślnie głosić Ewangelię w Imię Chrystusa.
/KK/

Zakonnie…
Michalici – zajmują się wychowywaniem młodzieży, zwłaszcza najuboższej i zaniedbanej religijnie. Cel ten realizują przez prowadzenie ośrodków wychowawczych, oratoria, pracę
duszpasterską, wydawniczą, a także rekolekcyjną i misyjną, także poza granicami Polski.
Duchowość michalitów streszczają hasła zgromadzenia: „Któż jak Bóg!” oraz „Powściągliwość i praca”. Zgromadzenie założył ks. Bronisław Markiewicz na przełomie XIX i XX w.
w Polsce. Na polu ewangelizacyjnym osiągnięcia ma ich wydawnictwo „Michalineum”, należące dziś do czołowych wydawnictw katolickich w Polsce oraz czasopisma „Powściągliwość
i Praca” i „Któż jak Bóg!”. W Polsce prowadzą 3 sanktuaria – Matki Bożej Królowej Polski
w Miejscu Piastowym, Matki Bożej Fatimskiej w Górkach, Matki Bożej Bieszczadzkiej
w Ustrzykach Dolnych. Pracują także poza granicami Polski, m.in. w Europie, obu Amerykach i Australii. Polscy błogosławieni michalici to Bronisław Markiewicz, ks. Wojciech Nierychlewski, ks. Władysław Błądziński. Michalitą był też pierwszy biskup radomski Jan Chrapek.
Pełna nazwa: Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (CSMA).
/za:ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Tragedią
współczesnego
człowieka jest nie to, że wie
on coraz mniej o sensie własnego życia, lecz, że coraz
mniej zajmuje się tym pytaniem.”
/Vaclav Havel/

Pewnego dnia jeden z prałatów odważył się zadać pytanie papieżowi Benedyktowi XIV, które uważał za poufne i delikatne,
nie mówiąc, że żenujące: - Wasza Świątobliwość, jak to się
dzieje, że moja broda jest już siwa, a włosy jeszcze czarne?
Papież wyjaśnił: - To proste. Częściej używałeś żuchwy niż rozumu

Coś dla ducha…
„Zatrzymaj się”
„Zatrzymajcie się i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem; jestem ponad narodami, jestem ponad
ziemią!”
Mój synu! >Zatrzymaj się wiedz, że Ja jestem Bogiem. Jak inni ludzie szukają pieniędzy i siły,
tak ty szukaj spokoju i 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 dołączony 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/

