OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 17.09 Dzień Powszedni
1730 + Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, Tadeusza Paradowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego z int. Korbanowej
1800 Antoniego, Józefę, Edwarda, Mariana Kruków z int. Stanisława Kruka
Wtorek 18.09 Św. Stanisława Kostki, zakonnika (święto)
1730 + Stanisława Kaczora, Mariannę. Stanisława Jędrochów, Kazimierę Stokowiec, Józefę, Władysława Zawadzkich, Katarzynę. Anielę Jędrocha z int. Kaczorowej
1800 + Mariannę, Franciszka, Wincentego, Annę, Genowefę i Stanisława Zegadłów
Środa 19.09 Dzień Powszedni
1730 + Marię, Andrzeja Dyragów, Władysławę, Tadeusza, Mariana, Mieczysława Dyragów
1800 1) + Antoninę, Stanisława, Marię, Stanisława, Mariana, Antoninę, Wiesława Burasów
2) + Genowefę Januszek z int. sióstr
Czwartek 20.09 Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Maryjo Saletyńska,
z dobrocią
nalegająca,
abyśmy się
do Ciebie
nieustannie
uciekali
módl się za nami

Chong Hasang i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe)
1800 + Józefa, Antoniego, Stefanię Prokopów, zm. z rodz Bąków, Ryszarda Zawadzkiego
Piątek 21.09 Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)
1730 + Anielę i Zdzisława Lach z int. Adama Kołbusa z rodziny
1800 + Mariannę, Franciszka Stachurów, Stefanię, Antoniego, Józefa Prokopów
Sobota 22.09 Dzień Powszedni
1330 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 1-szą r. ślubu Eweliny i Artura Mikołajczaków i zdrowie dla Leny z int. rodziców
1430 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Ewy i Andrzeja Piotrowskich z int. dzieci
1500 + Jana, Anielę Czwartoszów, Stefana Wojcieszyńskiego z int. Wojcieszyńskich
1530 + Mariana Bentkowskiego z int. żony z dziećmi
1700 ślub Nowak Justyna i Gołdyn Marcin
Niedziela 23.09 XXV Niedziela Zwykła
800 + Władysławę, Stanisława, Henryka Stanisława Jędrochów z int. rodziny
1000 + Bogdana Wawrzeńczyka
1200 Msza Święta
1600 + Piotra, Mariannę Piotrowskich z int. Misiorów
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Słowa błogosławionych…
„Każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa: A ty, za
kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz,
kim Ja naprawdę jestem dla ciebie?”
/bł. Jan Paweł II/
„Pracujcie dla nas, a Jezus będzie się
modlił poprzez was. Im mniej będziecie myśleć o sobie, tym więcej Jezus
będzie myślał o was.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 50,5-9a / Jk 2,14-18 Ewangelia: Mk 8,27-35
„Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie?
Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo
kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii,
zachowa je.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. January (19 września)

▪ Dziękujemy pani Franciszce Nowak z Brzezin za uszycie
4 komeż dla naszej parafii. Dwie posłużą dla ministrantów,
a kolejne dwie będą używane podczas procesji.
▪ Za tydzień ukaże się 200 numer naszego pisma. Z tej
okazji do numeru pragniemy dołączyć niespodziankę
w gratisie.
▪ 18 września przypada wspomnienie św. Stanisława
Kostki. Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież
do
uczestniczenia tego dnia w Eucharystii.

Niewiele
informacji
zachowało
się
o świętym Januarym. Wiadomo, że był biskupem Benewentu. Według dokumentu
z V w., kiedy wybuchło prześladowanie
chrześcijan za cesarza Dioklecjana, został
aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się do więzienia, aby go pocieszyć.
Towarzyszyli mu diakoni: św. Festus i św.
Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano.
Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom,
namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze. Powleczono ich do miasta Puteoli.
Przeciwko tak okrutnemu wyrokowi zaprotestowali: św. Prokul, diakon, i dwie osoby
świeckie - św. Eutyches i św. Akucjusz wszyscy zostali skazani na śmierć. Ponieważ byli obywatelami rzymskimi, nie
mogli ginąć jak January i jego diakoni na
arenie, ale zostali wyprowadzeni na rynek
i tam ich publicznie ścięto. Bardzo dawne
dokumenty liturgiczne dowodzą, że wszyscy ponieśli śmierć za wiarę tego samego
dnia, tj. 19 września 305 r. Dokładniejsze
badania wykazały jednak, że każdy męczennik poniósł śmierć na innym miejscu:
January, Festus i Dezyderiusz - w Benewencie, Sozjusz - w Miseno, a Prokulus,
Eutyches i Akucjusz - w Puteoli. W ikonografii św. January przedstaiany jest w stroju biskupim z paliuszem lub w tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: fiolki z krwią w dłoniach
aniołów, gałązka palmowa, korona, krzyż biskupi trzymany przez anioła, lwy u jego stóp,
miecz. Modlitwa: Panie Wszechmocny przez wstawiennictwo św. Januarego prosimy Cię o
dar prawdziwej wiary nie potrzebującej cudów. Amen.

Ostatni krok
Z udziałem dygnitarzy rządowych
w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie odbyło się 13 września nabożeństwo żałobne w intencji legendarnego astronauty Neila Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił stopę na Księżycu. Armstrong, kapitan statku kosmicznego
Apollo 11, który 21.07.1969 r. wraz
Buzzem Aldrinem wylądował na
Srebrnym Globie, zmarł 25 sierpnia
w wieku 82 lat w wyniku komplikacji
po operacji serca. Po dotknięciu
stopą powierzchni Księżycu Armstrong wypowiedział słynne słowa:
"To jest mały krok dla jednego człowieka, ale wielki krok dla ludzkości"
Pogrzeb Armstronga odbył się na
morzu w piątek. Na czwartkowym
nabożeństwie hołd oddał zmarłemu
w przemówieniu Eugene Cernan,
ostatni Amerykanin, który w 1974
roku odbył spacer po Księżycu.
W sumie wylądowało na nim 12
amerykańskich astronautów.
/za: wiara.pl/

Z Watykańskiej Ziemi…
14 września papież udał się na pielgrzymkę do Libanu
która potrwa do 16 września. Przywódcy muzułmańscy w Libanie, zarówno szyiccy jak i sunniccy, cieszą
się z wizyty papieża Benedykta XVI w tym kraju. Wyrażają przy tym nadzieję, że podróż ta wzmocni wzajemne współżycie wyznawców różnych religii i pomoże
rozwiać obawy chrześcijan co do ich losu w tym niespokojnym regionie świata. Wielki mufti Libanu, szejk
Raszid Qabbani uważa to, by chrześcijanie i muzułmanie nie mieli poczucia, że znajdują się na dwóch
oddzielnych łodziach. – Reżimy w świecie arabskim
się zmieniają i wszyscy chcemy bezpieczeństwa, równości i sprawiedliwości. Mam nadzieję, że papieska
wizyta będzie tego odzwierciedleniem – powiedział
wielki mufti, który będzie obecny na spotkaniu Benedykta XVI z muzułmańskimi przywódcami religijnymi
15 września w pałacu prezydenckim w Baabdzie koło
Bejrutu. Ze swej strony szyicki duchowny Sayyed Mohammad Hasan al-Amin nazywa papieską podróż
„błogosławioną wizytą”. Nawiązując do przyjazdu Jana
Pawła II w 1997 r. widzi w obu tych wizytach znak tego, że „Liban ma wielkie miejsce w Watykanie”. Jednak mimo tych miłych słów wielu Islamskich dostojników sprzeciwia się wizycie papieża w ich kraju. Nie
pozwalając tym samym spokojnie myśleć o spokojnym
życiu Chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Zakonnie…
Misjonarze – ich celem jest głoszenie Ewangelii ubogim na wzór Chrystusa poprzez prowadzenie misji i rekolekcji parafialnych oraz formację duchownych i świeckich. Zgromadzenie
założył w 1625 r. we Francji św. Wincenty a'Paulo , w Polsce są od 1651 r. Jego członkowie
składają dodatkowy czwarty ślub wytrwałości, tzn. wierności przez całe życie charyzmatowi
zgromadzenia. W Polsce misjonarze prowadzą misje i rekolekcje parafialne m.in. w ramach
swoich ponad 40 parafii, a także opiekują się sanktuarium Matki Bożej Odporyszowskiej
w Odporyszowie. Formacji duchownych i świeckich służy też praca wydawnictw: Instytutu
Wydawniczego „Nasza Przeszłość” i Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Z inspiracji i pod opieką misjonarzy działają ruchy skupiające świeckich: Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo i Konferencje św. Wincentego
á Paulo. Z kościoła księży misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie transmitowana jest co
niedziela radiowa Msza św. Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo (CM).
/za ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Kto szuka dobra, z trudem je znajdu- Do zataczającego się jegomościa podchodzą dwaj
je, zło natomiast i bez szukania moż- policjanci. - Dokumenty proszę - mówi pierwszy. - Nie
na znaleźć.”
/Demokryt z Abdery/ mam. - No to idziemy - mówi drugi. - No to idzcie.

Coś dla ducha…
„O trzykrotnych odwiedzinach Pana Boga”
Pewien mnich skarżył się Bogu, że aż pięć razy dziennie Go odwiedza, a Pan Bóg jeszcze
ani razu w życiu nie był u niego. Bóg się uśmiechnął i obiecał, że jutro złoży mu wizytę. Zakonnik zrobił wielkie sprzątanie (takie jak na Wielkanoc), a później czekał na obiecane odwiedziny. W tym czasie trzy razy wzywano go na furtę: do dziecka – dał mu jabłko; do żebraka –
obdarował go bochenkiem chleba, do szukającego rady – pożyczył mu książkę. Za każdym
razem bardzo się spieszył, aby nie przegapić odwiedzin Dostojnego Gościa. Ale On jakoś nie
przychodził. Następnego dnia, modląc się, robił Panu Bogu gorzkie wyrzuty, że nie dotrzymał
słowa. Bóg uśmiechnął się, pokazał jabłko, chleb i książkę i powiedział: - Trzy razy chciałem
cię odwiedzić, ale za każdym razem nie miałeś dla mnie czasu.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

