OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 01.09 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

(wsp. obowiązkowe)
1730 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. rodziny
1800 1) + Mariannę, Mieczysława, Józefa Lużyńskich z int. Lużyńskich
2) Msza Święta o nawrócenie grzeszników
Wtorek 02.10 Świętych Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe)
1730 Do MB Różańcowej i Aniołów Stróżów z prośba o opiekę dla dzieci i wnuków
1800 Franciszkę, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Tadeusza, Józefa Tkaczów, Tadeusza Wiejasa z int. rodziny
Środa 03.10 Dzień Powszedni
1730 1) + Julię Król (2 r. śm.) z int. męża z dziećmi
2) + Juliana Paradowskiego, Czesława i Krzysztofa Paradowskich
1800 Wincentynę, Władysława, Zofię, Czesława Ślusarczyków, Józefa Wawrzyckiego z int.
Józefa Ślusarczyka
Czwartek 04.10 Św. Franciszka z Asyżu
700 + Mariannę, Franciszka Wojciechowskich z int. Rabiejów
1800 + Franciszka Kołka z int. Kołkowej
Piątek 05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
1730 Do MBR i SPJ dziękczynna z prośbą o opiekę i zdrowie dla Angeliki Więckowskiej
w 18-tą r. ur. z int. rodziców
1800 zm. z rodziny Zawadzkich, Góreckich, Chołujów z int. rodziny
Sobota 06.10 Dzień Powszedni
1730 Mariannę Kubicką (15 r. śm.), Tadeusza, Kazimierza Januszków z int. Kubickich
1800 + Irenę, Mieczysława, Jerzego, Annę, Augustyna Gruszczyńskich, Kazimierza, Katarzynę, Śmietanów z int. rodziny Gruszczyńskich
Niedziela 07.10 XXVII Niedziela Zwykła
800 + Bronisławę Pędzik, Mariannę, Franciszka Zawadzkich, Zofię Woźniczko z int. rodziny
1000 o błogosł. Boże dla członków scholii i Redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS
1200 + Franciszka Kutę
1600 + Genowefę, Wincentynę, Władysława Ślusarczyków, Zofię, Czesława Ślusarczyków,
Mirosława Cerazego z int. Henryka Ślusarczyka
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 01.10 - Światowy Dzień Uśmiechu

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

XXVI
Niedziela Zwykła
30 września 2012 r.
Nr 45 (201)

Aniołów ześlij
swych Panie!
Słowa błogosławionych…
„(…) Wy, młodzi, jesteście
szczególnie otwarci na wszystko,
co dobre i prawdziwe. To otwarcie stanowi swego rodzaju „objawienie” ducha ludzkiego. Każdy
z Was może odnaleźć samego
siebie w tym otwarciu naprawdę,
dobro i piękno; każdy z Was może w pewnym stopniu przeżyć to
samo, czego doświadczył młodzieniec z Ewangelii: „Jezus
spojrzał z miłością na niego” (Mk
10, 21).” /bł. Jan Paweł II/
„Nasze ‘tak’ powiedziane Bogu
nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. Taki właśnie jest sens
kontemplacji. Należę do Boga
tak bezgranicznie, że nasze odczucia nie mają znaczenia” /bł.
Matka Teresa z Kalkuty/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Lb 11,25-29 /
Jk 5,1-6
Ewangelia:
Mk 9,38-43.45.47-48
„Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus
odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle
mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek
wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż
z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Franciszek Borgiasz (3 października)

▪ Zapraszamy wszystkich parafian w najbliższy poniedziałek 1 października na mszę św. popołudniową, po której odbędzie się ucałowanie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
▪ Rozpoczynamy miesiąc październik. Szczególnie w tym czasie odpowiedzmy na prośby
Maryi i regularnie odmawiajmy różaniec. Nabożeństwa październikowe w naszej parafii będą
odbywały się codziennie po mszy św. popołudniowej.

Franciszek urodził się 28 października 1510 r.
w Gandii koło Walencji. Już jako młodzieniec Franciszek miał ochotę zamienić wspaniałe komnaty pałacowe na klasztorną celę, ale ojciec wysłał go jako pazia na dwór cesarza Karola V do Valladolid, gdzie
mimo okazji do złego pozostał czysty. Podczas służby
ożenił się z Eleonorą de Castro Melo e Menezes, która słynęła nie tylko z urody, ale i z niezwykłej zacności duszy. Mieli ośmioro dzieci. W 1539 r. podczas
sejmu w Toledo niespodzianie zmarła młoda cesarzowa Izabela Portugalska. Franciszek towarzyszył
z urzędu jej zwłokom do grobu w Grenadzie. Wielkie
wrażenia na nim zrobiły zmiany, jakie poczyniła
śmierć na twarzy cesarzowej. Postanowił odtąd służyć Bogu i wstąpić do zakonu, gdyby przeżył żonę.
Niezwłocznie po pogrzebie pośpieszył do Toledo, aby
zrezygnować z pełnienia urzędu, ale cesarz nie chciał
się pozbyć się swego wierniejszych towarzysza i mianował go wicekrólem Katalonii. Gdy
umierała jego żona Eleonora, klęcząc u stóp Ukrzyżowanego, prosił Boga o jej zdrowie i życie. Usłyszał wtedy głos: "Jeśli koniecznie żądasz, aby małżonka twoja dłużej żyła, niech się
stanie wola twoja, ale wiedz, że to nie wyjdzie jej na dobre". "Panie - odpowiedział zapłakany
Franciszek - jakże bym miał żądać, abyś spełnił wolę moją? Niech się zawsze i wszędzie
dzieje wola Twoja! U nóg Twych składam moje, mej żony i mych dzieci życie i wszystko, co
tylko posiadam. Rozporządzaj wszystkim według upodobania". W 1548 r., mając tylko 35 lat,
żona Franciszka umarła. Wypełnił on wtedy powzięte po śmierci cesarzowej Izabeli postanowienie - wstąpił do zakonu jezuitów. W roku 1551 przyjął święcenia kapłańskie. Był przyjacielem i doradcą Ignacego Loyoli. W Rzymie głosił kazania, uczył dzieci, a w czasie zarazy
w 1566 r. ratował chorych. W czasie drogi powrotnej, już we Włoszech, zasłabł tak bardzo, że
zaniesiono go w lektyce do Rzymu, gdzie zmarł po kilku miesiącach 1 października 1572 r.
w opinii świętości. Modlitwa. Święty Franciszku ucz nas z wiarą wypowiadać słowa: Niech nie
moja, lecz Twoja wola się dzieje; prosimy wskaż nam drogę pokory i ufności, abyśmy podobnie jak Ty mogli oglądać Pana twarzą w twarz. Amen.

W poszukiwaniu…
Już jutro zaczyna się październik.
Ten miesiąc w obrzędach kościelnych jest szczególny. Przez kolejnych
31 dni będzie odmawiany różaniec.
To również dobry czas na to, aby coś
zmienić, ulepszyć w swoim życiu.
A przez to być może zmienić życie
innych osób, które obok nas się
przewiną. Można przypomnieć sobie
swoje dawne cele, marzenia. Pewien
Brytyjczyk przez wiele lat pracował
w dużej firmie, miał dobre zarobki,
można pomyśleć, że nic mu do
szczęścia nie mogło brakować, jednak pewnego dnia spotkał znanego
przyrodnika, w tym właśnie momencie uświadomił sobie, że to co kochał
to natura, zwierzęta, całe swoje dzieciństwo spędził na łonie natury i to
wtedy był szczęśliwy. Teraz od wielu
lat pracuje razem z tamtym przyrodnikiem. Jak sam przyznaje, nie zarabia tyle co wcześniej ale jest szczęśliwy bo robi to co lubi, każdego dnia
ryzykuje stając oko w oko z dzikimi
krokodylami ale jest spełniony. Ciekawa historia, ale tak naprawdę każdy z nas może być dla kogoś tym
„przyrodnikiem”, kimś dzięki któremu
drugi człowiek spełni swoje marzenia.
/KK/

Echa jubileuszowe
W tym numerze publikujemy dwie kolejne gratulacje
i opinie dotyczące naszego pisma. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom za tak dużą
przychylność i niegasnące zainteresowanie SANCTUSEM.
Droga Redakcjo. Pragnę pogratulować pięknego Jubileuszu 200-setnego numeru pisma parafialnego
SANCTUS. Nie byłoby tego pisma, gdyby nie Wasze
zaangażowanie i poświęcenie. Czynicie wiele dobrego, nie tylko zapewniając w każdą niedzielę pożyteczną lekturę, ale wspieracie też finansowo różne
inicjatywy. Pisemko jest swoistą kroniką życia parafii.
Dziękując za to wszystko, życzę wytrwałości w tej
pięknej, choć niełatwej pracy i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień dla członków Redakcji.
Marianna Węgrzyn, Prezes SPBiP
Bardzo cieszę się, że nasza parafia ma swoją gazetkę. Zalewają nas informacje z całego świata, a nie
zawsze wiemy, co słychać w naszej wspólnocie parafialnej, dlatego dobrze jest przeczytać tych kilka
stron. "Sanctus" jest również sposobem na głoszenie
Dobrej Nowiny o Chrystusie, której wszyscy nieustannie potrzebujemy. Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy poświęcają swój czas przy tworzeniu tego pisma.
s. Klara Maria MI
Intencja różańcowa na październik
Ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji
w krajach od wieków chrześcijańskich.
Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego
były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło
ewangelizacji.

Zakonnie…
Misjonarze Krwi Chrystusa – założeni przez św. Kaspra del Bufalo w 1815 r. pełnią posługę
słowa Bożego poprzez misje i rekolekcje parafialne oraz zamknięte. W swoich domach,
w ramach apostolstwa „domu misyjnego”, prowadzą tzw. „pierwszą pomoc” – w miarę możliwości przyjmują dorosłych, młodzież, dzieci i rodziny znajdujące się w trudnościach. W Polsce są od początku lat osiemdziesiątych XX w. Główny cel apostolstwa misjonarzy Krwi
Chrystusa w Polsce to odnowa życia kapłańskiego i parafialnego oraz pomoc duszpasterzom. Cel ten jest realizowany przede wszystkim przez apostolstwo misji i rekolekcje parafialne. Zgromadzenie podejmuje również formację duchową w ramach Wspólnoty Krwi Chrystusa. Jest to ruch katolicki zrzeszający na świecie ok. 10 tys. członków, w Polsce istniejący
od 1981 r. Członkowie ruchu modlą się indywidualnie do Krwi Chrystusa, bądź też spotykają
się w grupach modlitewnych lub misyjno-charytatywnych. Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa (CPPS).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Żyj według życiorysu, który - Znowu przychodzisz do domu o trzeciej nad ranem chciałbyś sobie napisać”
wrzeszczy żona na męża... - Bo prowadzę regularny tryb
/Aleksander Kumor/ życia! - odpowiada mąż.

Coś dla ducha…
„O dwóch żebrakach”
Dwóch sprytnych żebraków dotarło za chlebem nawet do króla. Ten za każdym razem obdarowywał ich hojną jałmużną. Pierwszy z żebraków dziękował wciąż królowi za jego serce
i wspaniałomyślność; drugi natomiast dziękował zawsze Bogu za to, że obdarzy króla taką
władzą i takimi środkami, iż może on pomagać swoim poddanym. Postawa ta nie podobała
się monarsze. Pewnego razu kazał więc upiec dwa jednakowe chleby i do jednego włożyć
parę drogich kamieni, które miały być osobistym podarkiem i nagrodą dla tego, który chwalił
króla. Ten, co chwalił Boga, miał otrzymać zwykły bochenek. Piekarz zrobił, jak król przykazał. Tymczasem jednak, gdy żebracy opuścili pałac, „królochwalca” zauważył, że jego bochenek jest podejrzanie ciężki. Myśląc wiec, że jest źle wypieczony, wymienił się chytrze z kolegą. Oczywiście ten, gdy znalazł hojny dar, podziękował serdecznie Bogu, że w tak niespodziewany sposób uwolnił go od żebrania.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

