OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obow.)
1730 + Tomasza Kubickiego, Marcina Sołtysa z int. Anny
1800 Krystynę, Stanisława Zająców, Juliannę, Jana Cielątków, Krzysztofa Ferta, Czesławę,
Stefana Ciechanowskich, Dionizego Albina, Dariusza Kubickich z int. Ciechanowskich
Wtorek 04.09 Dzień Powszedni
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Aliny i Ryszarda Czarneckich z int. dzieci i rodziny
1800 + Mariannę, Wincentego Golów, Franciszkę, Franciszka Klisików z int. Golów
Środa 05.09 Dzień Powszedni
1730 O pokój na świecie
1800 + Ryszarda Pobochę z int. matki
Czwartek 06.09 Dzień Powszedni
1800 + Jana, Mariannę, Stefana Domagałów, Genowefę, Stanisława Śmietanów, Helenę
Nożewską z int. rodziny
Piątek 07.09 Dzień Powszedni
1800 + Tadeusza Kowalskiego, Jadwigę, Mieczysława Kowalskich, Wandę, Stanisława Kaczorów zm. z rodziny Malców z int. Kowalskiej
Sobota 08.09 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (święto)
1330 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Katarzyny
i Michała Zarębskich z int. rodziców
2) + Franciszkę Kasperek z int. córki Kołkowej
1600 ślub Piotrowska Sylwia, Dziura Grzegorz
1700 ślub Sołtys Agnieszka, Grzegorz Masternak
Niedziela 09.09 XXIII Niedziela Zwykła
800 1) + Stanisława Stachurę (r. śm.) zm. z rodziny Stachurów z int. Korbanów
2) + Genowefę, Krzysztofka, Władysława Krzyszkowskiego z int. Kubickich
1000 + Marię, Jana, Stefana Domagałów, Marię, Władysława Frankowiczów zm. z rodziny
Frankowiczów z int. Domagałów
1200 + Jolanty Król, zm. z rodziny Królów i Godowskich z int. rodziny Króli
1600 + Józefa, Franciszka, Michała Wawrzyckich, Katarzynę, Władysława Kasperków
z int. Wawrzyckiej
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp Stanisława
Zawiasę z Kowali i Henryka Kowalskiego z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca.
Niech odpoczywają w pokoju †
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
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Panno w największym
dostojeństwie
narodzona,
módl się za nami!
Słowa błogosławionych…
„Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus,
zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce
i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek
traci widzenie sensu spraw i wydarzeń, a jego
serce szuka nasycenia tam, gdzie go znaleźć
nie może. Dlatego czystość serca to przede
wszystkim czystość wiary.
/bł. Jan Paweł II/
„Rodzina, która modli się razem, pozostaje
razem, zachowuje wspólną więź. A kiedy pozostaniecie razem, będziecie zdolni do miłości wzajemnej, takiej jaką Bóg was darzy, a
kocha was czule.”/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Słowo Boże na dziś…
Czytania:
Pwt 4,1-2.6-8 / Jk 1,17-18.21b-22.27 Ewangelia: Mk 7,1-8.14-15.21-23
„Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach,
jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale
czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Piotr Klawer (9 września)

▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się zbiórka pieniędzy na pomoc parafii Radomice w reperacji dachu na kościele zniszczonego podczas trąby powietrznej, która na początku
sierpnia nawiedziła nasz region. Dzięki hojności naszych parafian udało się zebrać na ten cel
1290 zł.
▪ W najbliższą sobotę 8 września Kościół świętuję narodzenie Maryi – Matki Bożej Siewnej.
Tego dnia uroczysty odpust obchodzony jest m.in. w parafii Piotrkowice.
× 08.09 - Dzień Dobrej Wiadomości
W Najbliższą Sobotę przypada święto Narodzenia
× 08.09 - Międzynarodowy Dzień Al- NMP, które już w pierwszych wiekach chrześcijańfabetyzacji
stwa było obchodzone w Jerozolimie gdzie urodziła
się Maryja. Natomiast w VIII wieku papież zaliczył ją
Z Watykańskiej Ziemi…
do jednych z czterech najważniejszych uroczystości
Podczas ostatniej Audiencji papież
Maryjnych w roku liturgicznym. W ten dzień warto
Benedykt nawiązał do śmierci Jana
zwrócić uwagę na jej rodziców, jak podaje tradycja
Chrzciciela mówiąc: „właśnie z porodzice Św. Joachim i Św. Anna byli już w starszym
wodu umiłowania prawdy, nie powieku i nie mieli dzieci. Wśród Żydów było to uznaszedł na kompromis i nie bał się kiewane jako kara za grzechy przodków, dlatego małrować mocnych słów wobec tych, któżonkowie gorliwie modlili się o potomstwo. Owocem
rzy zaniechali Bożej drogi”. Wskazał,
tych modlitw było właśnie narodzenie Maryi, której
że jest on także przewodnikiem w renarodziny wśród obyczajów Żydów oczyściły przodlacji z Bogiem. Na zakończenie swej
ków Św. Joachima i Anny. Ale jak wszyscy wiemy to
katechezy papież zachęcił wiernych,
dopiero jej życie miało przynieść na ziemie prawdziby wpatrując się w przykład św. Jana
we oczyszczenie, to ona mogła od najmłodszych lat
Chrzciciela byli bezkompromisowo
oglądać Jezusa, pokazywać mu świat, zwyczaje
wierni Bogu. Ponadto mówił: „Modlii tradycje ziemskie. Czy wtedy zdawała sobie sprawę
twa nie jest czasem straconym, nie
z tego kim On jest, co go czeka? To po Jej słowach
jest okradaniem czasu przeznaczoChrystus dokonał swój pierwszy cud w Kanie Galilejnego na działalność, także apostolskiej. To Ona była przy Jezusie od samego początku
ską lecz dokładnie odwrotnie: tylko
w Betlejem przez wszystkie lata aż po Krzyż na Golwtedy, gdy jesteśmy zdolni do progocie. To dzięki niej po dziś dzień możemy doznawać
wadzenia wiernego, stałego, ufnego
wiele łask. A doświadczenie kościoła i wiele świażycia modlitwy, sam Bóg da nam siłę
dectw pokazuje, że jej prośby zawsze zostają wysłui zdolność by żyć szczęśliwie i pochiwane przez Boga. Zawsze o każdej porze dnia czy
godnie, pokonywać trudności i odnocy możemy się zwrócić do naszej Świętej Matki
ważnie o tym świadczyć” – stwierdził
z naszymi troskami, problemami i radościami.
/KK/
Benedykt XVI.
/za: ekai.pl/

Piotr Klawer urodził się 25 czerwca 1580 r.
w Verdú (Katalonia w Hiszpanii) w ubogiej
rodzinie robotniczej. W roku 1596 rozpoczął
studia na uniwersytecie w Barcelonie, który
prowadzili wówczas jezuici. Zawarł z nimi
przyjaźń i do nich wstąpił. W czasie studiów
filozoficznych (1605-1608) w kolegium jezuickim w Palma na Majorce zetknął się z bratem zakonnym, św. Alfonsem Rodriguezem. Ten przepowiedział mu, że polem jego misyjnej pracy będą Murzyni w Ameryce
Południowej. Studia teologiczne odbywał
w Barcelonie. Właśnie w tym czasie jezuici
otwarli w Kolumbii misję. Nakazano mu
przerwać studia i jechać tam do pracy
wśród niewolników murzyńskich, których
wówczas masowo zwożono z Afryki w charakterze niewolników Wstrząśnięty niedolą
i krzywdą czarnych braci oddał się im w posługę, stał się niewolnikiem niewolników.
Swoim bezgranicznym poświęceniem chciał
chociaż w małej części wynagrodzić im
krzywdę. Na kartce formuły ślubów zakonnych Piotr dopisał znamienne słowa: Piotr
Klawer, sługa Etiopczyków. Tak wówczas
nazywano Murzynów. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1616 r. w Kartagenie. Jako kapłan mógł służyć Murzynom wszechstronną
pomocą duchową i materialną: starał się dla
spragnionych o orzeźwiający napój, dla wygłodniałych o posiłek, dla nagich o jakiś ubiór, dla
chorych o lekarstwa. Odszedł po nagrodę do nieba 8 września 1654 r. Modlitwa: Boże, który
powołując uprowadzonych w niewolę Murzynów do poznania Imienia Twego, umocniłeś św.
Piotra zdumiewającą cierpliwością i miłością w niesieniu im pomocy, spraw to za jego przyczyną, abyśmy szukając tego, co jest Jezusa Chrystusa, bliźnich miłowali uczynkami i prawdą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zakonnie…

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Zdobywa się bogactwo po to, by czemuś
służyło, by w czymś pomogło. Gdy się je jednak już zdobędzie, ono zagłusza wszystko
i każe człowiekowi, by jemu bogactwu, służył.
/Tadeusz Dołęga-Mostowicz/

Młodzi małżonkowie zasiadają do pierwszego
obiadu który jest debiutem kulinarnym żony.
- A czym kochanie nadziewałaś tego pieczonego kurczaka? - Jak to nadziewałam. Przecież nie był w środku pusty...

Ekstra…

W poszukiwaniu…

Misjonarki Chrystusa Króla – ich powołaniem jest praca apostolska wśród polskich emigrantów. Posługa sióstr jest zróżnicowana zależnie od rodzaju środowiska polonijnego w danym
kraju. W Anglii i Australii praca polega na trosce i opiece nad osobami starszymi i chorymi
w domach opieki lub prywatnych mieszkaniach. W Brazylii, gdzie jest już trzecie i czwarte
pokolenie polskich emigrantów, posługując się językiem portugalskim, służą także miejscowej ludności. W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Niemczech pracują przy polskich misjach i parafiach. Ich praca ma charakter taki jak w parafiach w Polsce. We Włoszech siostry
pracują przy włoskich parafiach, podobnie na Węgrzech w Budapeszcie, są przy tym otwarte
na potrzeby Polaków tam przebywających. Od kilku lat wyzwaniem dla zgromadzenia stał się
teren byłego Związku Radzieckiego, gdzie mieszka wielu Polaków. Siostry podjęły misję na
Białorusi. Zgromadzenie założył ks. Ignacy Posadzy, chrystusowiec, w 1959 r. Pełna nazwa:
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (MChR).
/za:ekai.pl/

Coś dla ducha…
„O definicji Pana Boga”
Mistrz zapytał jednego z uczniów: - Powiedz mi, co to jest „Bóg”. Uczeń milczał. Nauczyciel
zapytał powtórnie, a potem, za trzecim razem, chciał wiedzieć, dlaczego odpowiedzią jest
milczenie. – Bo nie wiem – bąknął chłopiec. – A myślisz, że ja wiem? – powiedział mistrz. –
Ale wiem jedno: On jest tu na pewno, a oprócz Niego nic tu nie jest pewne; i to właśnie jest
On.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

