OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 12.11 Św. Jozafata, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)
1530 + Mieczysława Błaszkiewicza, Gabriela Błaszkiewicza, Roman,a Stanisławę Znojów
1600 + Piotra Sochę z int. Sochowej
Wtorek 13.11 świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych

męczenników Polski (wsp. obowiązkowe)
1530 + Tomasza Kubickiego, Marcina Sołtysa, Łukasza Stachurę z int. kolegów i koleżanek z Nidy
1600 + Zofię, Jana Woźniaków, Mariannę, Józefa, Jana, Stanisławę Stradowskich
Środa 14.11 Dzień Powszedni
1530 + Władysława Dyragę z int. Haliny z dziećmi
1600 + Marię, Józefa i Zygmunta Kamińskich z int. Baranowskich
Czwartek 15.11 Dzień Powszedni
1600 + Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
Piątek 16.11 Dzień Powszedni
1530 + Józefę Piotrowską i Stefana Piotrowskiego, Józefa Gosudarskiego z int. rodziny
1600 + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. syna Zdzisława z rodziny
Sobota 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej (wsp. obowiązkowe)
1430 + Natalię Rutkiewicz z int. syna Ryszarda z rodziną
1500 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Ryszarda
i Marii Tetelewskich z int. dzieci
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Artura Bentkowskiego z int. rodziców
1600 + Henryka Materka z int. żony z dziećmi
Niedziela 18.11 XXXIII Niedziela Zwykła
800 1) + Władysława Frankowicza, Stefanię, Jana, Bernarda Frankowicz z int. Jędrochów
2) + Bolesława, Helenę, Czesława i Waldemara Krzyszkowskich, Antoniego, Katarzynę Pietszczyków z int. Bugajskich
1000 + Stanisława i Stefanię Dziewięckich z int. Iwanowskiej
1200 1) + Jana i Pawła Zawadzkich z int. córki
2) + Jana Ziopaję z int. żony z dziećmi
1530 + Danutę Stokowców, Helenę, Władysława, Tadeusza, Eugeniusza Kruków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…

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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Nie rzucim
ziemi,
skąd
nasz ród,
nie damy
pogrześć
mowy!
Polski my
naród,
polski lud,
królewski
szczep
piastowy.

Słowo Boże na dziś…
Czytania:
1 Krl 17,10-16
Hbr 9,24-28 Ewangelia: Mk 12,38-44
„Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony
i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało
wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe
utrzymanie.”

Słowa błogosławionych…

× 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości
× 12.11 - Światowy Dzień Bicia Rekordów

D O

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

W E W N Ę T R Z N E G O

„(…) Drogi jest dla nas każdy krzyż, który wyrasta nad sklepieniem, nad szczytem
świątyni (…). Niech mówi o naszej wierze, tak jak mówią o naszej wierze te wszystkie
krzyże na przestrzeni stuleci, krzyże, które wyznaczają dzieje naszej Ojczyzny. Trudne dzieje, trzeba powiedzieć, że te dzieje byłyby niemożliwe bez znaku krzyża. Trudno byłoby wytrzymać w tym miejscu Europy, pod tym naciskiem ze Wschodu i z Zachodu, gdyby nas nie trzymał w swoim pionie Chrystusowy krzyż.” /bł. Jan Paweł II/
„Modlitwa może powiększyć serce, tak aby mogło pomieścić Boga, który sam siebie
składa w darze. Proście i szukajcie, a wasze serce stanie się tak ogromne, że będzie
mogło przyjść Boga i zachować Go na własność.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Pięciu Braci Polaków (13 listopada)

▪ W ciągu trzech dni, przez 17 godzin, około 80 wolontariuszy wzięło udział w IV Kweście na
rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Byli to m.in.: poseł Lucjan Pietrzczyk, wójtowie Marian Buras i Stanisław Barycki, radni i sołtysi z gminy Morawica i Sitkówka-Nowiny, dyrektorzy, nauczyciele, członkowie stowarzyszenia, scholii, redakcji pisma SANCTUS oraz uczniowie ze szkół w Brzezinach, Kowali, Bilczy i Morawicy. Tegoroczna kwesta odbyła się pod hasłem „Kto kocha, ten pamięta”. Jej organizatorami tradycyjnie byli: Schola Parafialna im. św.
Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Oprócz zbiórki pieniędzy do puszek na stoisku obok cmentarza można było zakupić znicz-cegiełkę oraz obejrzeć
przygotowany specjalnie na tę okazję kolejny baner z cyklu „Zasłużyli na naszą pamięć…”
Umieszczone na nim zostały fotografie i biogramy ciekawych osób spoczywających na brzezińskim cmentarzu. Wśród nich znaleźli się walczący o niepodległość Ojczyzny (Ignacy
Skowron, Jan Frankowicz, Ludwik Godowski), społecznicy (Stanisław Znój, Antonina Buras,
Stanisław Kowalski), pedagog (Tadeusz Król) oraz inni dobrzy i pomocni ludzie (Aniela i Wincenty Kubiccy, Władysław Wojda, Stefan Nowak). Kolejną kwestę, pomimo niesprzyjającej
pogody, znów można uznać za udaną. Dzięki hojności wielu osób udało się zebrać kwotę
7 292,45 zł. Pieniądze te pozwolą na uratowanie następnych nagrobków oraz na zachowanie
pamięci o osobach, które odeszły już z tego świata. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie kwesty. Największą radością był fakt uczestniczenia w akcji młodych osób, które poprzez to uczą się szacunku do przeszłości.
/KP/
▪ W najbliższą niedzielę 18 listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózki, której relikwie
są czczone w naszej parafii. Ta prosta i bardzo religijna wiejska dziewczyna oddała życie
w obronie swej czystości. Zapraszamy wszystkich na ucałowanie jej relikwii, które odbędzie
się po mszy św. o godz. 10.00

Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława
Chrobrego w początkach 1002 r., założyli pustelnię
na terenie, który im podarował król - we wsi Święty
Wojciech. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego rodu: żarliwi religijnie rodzeni bracia Mateusz
i Izaak - nowicjusze, oraz Krystyn - klasztorny sługa, pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi.
Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan nauczyli się nawet języka
polskiego. Cały czas jednak czekali na biskupa
Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi przybyć
do Polski, ale wyruszył do Rzymu po papieskie zezwolenie na prowadzenie misji. W nocy z 10 na 11
listopada 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców
i wymordowani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał
Jan, po nim zginął Benedykt. Izaaka zamordowano
w celi obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepami,
gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający
oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. Modlitwa.
Boże, któryś krwią świętych męczenników, Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna poświęcił
zasiew wiary w Narodzie Polskim, wspieraj nas ich
przykładem i modlitwą do wyznawania imienia Twego.

W poszukiwaniu…

Z Watykańskiej Ziemi…

Ewangelia o wdowim groszu –
przede wszystkim uczy nas jednego. Tylko Bóg zna nasze serca,
nasze intencje, nasze poświęcenie. Tylko Bóg potrafi nagrodzić
hojnie za dar serca. Są rzesze ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym, czasem poświęcając wiele, jak choćby czas wolny.
Oni jednak wiedzą, dlaczego warto. Szczerze pomagając mają zaszczyt zobaczyć w drugim człowieku twarz Chrystusa. Miłość
jest jedna – jest nią Bóg!
/KP/

Została wybrana choinka, która w tym roku z okazji Bożego Narodzenia stanie na Placu św. Piotra. Drzewko
ma 28 metrów wysokości i pochodzi z leżącego na południu Włoch regionu Molise, a dokładnie z gminy Pescopennataro. Choinkę wybrano w lasach leżących na terenie miejscowości Bosco Abeti Soprani. Zostanie ona
ścięta 5 grudnia i przewieziona do Watykanu. 14 grudnia
odbędzie się ceremonia inaugurująca bożonarodzeniowe
drzewko. Wezmą w niej udział przedstawiciele regionu
Molise, który od 2004 r. czekał na to, by móc ofiarować
Papieżowi choinkę. W ubiegłym roku na Placu św. Piotra
stanęła pochodząca z Ukrainy jodła. Po świętach z jej
drewna wykonano zabawki, które przekazano do domów
dziecka.
/za: ekai.pl/

Zakonnie…
Oblaci – ich głównym celem jest głoszenie Ewangelii najbardziej opuszczonym. Tradycyjnie
pierwsze miejsce w ich apostolstwie zajmuje głoszenie misji. Zobowiązani do propagowania
czci i nabożeństwa do Matki Bożej, oblaci opiekują się na całym świecie znanymi sanktuariami maryjnymi. Z powodzeniem prowadzą ewangelizacje w krajach misyjnych, kładąc podwaliny pod Kościół w licznych krajach Afryki, Azji i Ameryki Północnej. Znakiem wyróżniającym oblatów jest duży krzyż oblacki noszony na sutannie. Zgromadzenie założył na początku
1816 r. św. Eugeniusz de Mazenod, w Polsce są od 1919 r. Współcześnie polem działalności
oblackiej są emigranci, ludzie „marginesu”, narkomani, uzależnieni, opuszczeni. Polskim błogosławionym oblatów jest o. Józef Cebula. Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej (OMI).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi Co to jest "wymiana poglądów"? To wteuczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie dy, gdy idziesz do szefa z własnym zdawłasną mądrością.”
/Michel de Montaigne/ niem, a wychodzisz z jego.

Coś dla ducha…
„O milczeniu wśród chrześcijan”
- Już dłużej nie mogę na to patrzeć – powiedział pewnego razu w świętym gniewie sam Pan
Jezus. Całe niebo wstrzymało oddech ze zdziwienia i konsternacji. Byłem wśród nich na ziemi trzydzieści trzy lata, pokazałem im, że ważniejsze są czyny niż słowa, że ważniejsze jest
być dobrym, niż mówić o dobroci. Pozwoliłem się za to zamordować, nie mówiąc im wtedy
wiele. Ale mój Kościół nie pojął tego. Mówi, rozprawia, dyskutuje, wygłasza piękne kazania,
śpiewa uroczyste pieśni, ale za mało robi. Ludzie, którzy mnie nie znają, słyszą wprawdzie
wiele o mnie od chrześcijan, ale widzą zbyt mało. Dlatego też pozostają na uboczu. Uniesiony świętym gniewem postanowił więc Jezus odebrać wszystkim chrześcijanom na pewien
czas mowę. I oto w jednym momencie zapanowała grobowa cisza u chrześcijan na calutkim
świecie. Papież wyszedł akurat na plac św. Piotra, aby wygłosić płomienne przemówienie do
tysięcznej rzeszy pielgrzymów, ale nie wykrztusił ani jednego słowa. W katedrze zaintonowano właśnie wielkie „Te Deum”, ale nikt z przepełnionego kościoła nie podchwycił melodii. Do
proboszcza zgłosili się narzeczeni, ale nie mogli powiedzieć, po co przyszli i czego chcieli.
Wśród chrześcijan powiało grozą. Strach padł na wszystkie pokolenia. Zaczęło się życie bez
słów, wszyscy napiętnowani byli niemową. Przyszła wtedy, w ten cichy czas, refleksja: jak
można by w takiej niezręcznej sytuacji powiedzieć Bogu, że się Go kocha, jak można by bez
słów głosić Ewangelię. Szybko zrozumiano, że trzeba sięgną po czyny.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

