OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 19.11 Bł. Salomei, dziewicy (wspomnienie obowiązkowe)
1530 + Ewę, Wincentego Frankowiczów zm. z rodziny Rajców, Frankowiczów z int. córki
1600 + Katarzynę, Jana, Henryka Materków, Dionizego Kija z int. Stanisławy Kij
Wtorek 20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1530 + Stefanię Zychowicz z int. sióstr z Kołka Różańc. z Brzezin od strony Radkowic
1600 + Stanisława Praszkiewicza zm. rodziców Wojciecha i Juliannę Praszkiewiczów z int.
brata Bronisława
Środa 21.11 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe)
1530 + Katarzynę Kruk z int. sióstr z Kołka Różańcowego z Brzezin od strony Radkowic
1600 1) + Mariannę, Jana Ślusarczyków z int. rodziny
2) + Helenę Nowak z int. koleżanek córki Moniki z pracy z Urzędu Miasta Kielce
Czwartek 22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
700 +
1600 Do SPJ i MB o bł. w dorosłym życiu Izabeli Piłat w 18-tą r. ur. z int. babci
Piątek 23.11
1530 + Jana Brzozę, Mariannę Sołtys, Zdzisława, Wandę, Genowefę Brzozów z int. rodziny
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 45-tą r. ślubu Marii i Stanisława Kruków
Sobota 24.11 Św. męcz. Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy (wsp. obow)
1500 + Mariannę, Stefana Wojdów, Kazimierę Kubicką Stanisława Bedlę z int. Wojdów
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Krzysztofa
Pietszczyka z int. rodziców
Niedziela 25.11 XXXIV Niedziela Zwykła
800 1) + Władysława Domagałę z int. rodziny
2) + Mieczysława Chmurę, Adama Frankowicz z int. Zenona Chmury
1000 + Tadeusza Szostkiewicza (5 r. śm.), Stanisława Wójcika z int. rodziny
1200 + Msza Święta w intencji Chóru parafialnego
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Dawida Piątka
z int. dziadków i rodzeństwa

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Pełna chwały,
pełna wdzięku
Córko Króla
w Jego progi
wejdź
Słowa błogosławionych…
„’Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza’. Wobec nieuchronnej konieczności śmierci, w pewnym sensie
wobec prawa przemijalności wpisanego w całe stworzenie, pozostaje
sam Bóg. Chrystus mówi o przemijalności świata i jednocześnie o nieprzemijalności słów Boga żywego.
te słowa nie przemijają nigdy i moc
Boża jest niezniszczalna. Te słowa
i ta moc stały się dziedzictwem
i niejako przeznaczeniem człowieka.”
/bł. Jan Paweł II/
„Jezus jest światłem. Jezus jest
prawdą. Jezus jest życiem. My także musimy być: światłem miłości,
prawdą pokory, życiem świętości.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

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

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę Zawadzką z Podwola, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet
× 21.11 - Światowy Dzień Telewizji
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dn 12,1-3 / Hbr 10,11-14.18 Ewangelia: Mk 13,24-32
„Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc
nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca
ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec.”

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Salomea (19 listopada)

▪ Dziś przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózki, której relikwie są czczone
w naszej parafii.
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola wraz z autorką Bogumiłą Izabelą Skórą zapraszają na promocję tomiku poezji „Treny. Obrazy bólu”, która odbędzie się dzisiaj
o godz.15.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach ul. Szkolna 1 (sala gimnastyczna).

Salomea była córką księcia małopolskiego Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Urodziła się na
przełomie 1211/1212 r. Mając zaledwie 6 lat została
zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem. Salomea poślubiła wkrótce Kolomana, od początku przyrzekając - za zgodą męża - zachowanie dziewictwa.
W roku 1219, w wieku 8 lat, zasiadła z mężem na tronie halickim. Po jego śmierci niedoszła królowa Węgier
wróciła do Polski. Bolesław Wstydliwy, jej młodszy brat,
wszędzie okazywał jej wielką serdeczność. Salomea
jednakże nie chciała pozostać na dworze książęcym,
postanowiła bowiem poświęcić się życiu zakonnemu.
W 1245 r. wstąpiła do ufundowanego przez Bolesława
Wstydliwego klasztoru klarysek w Zawichoście koło
Sandomierza, gdzie zamieszkała wraz z pierwszymi
polskimi klaryskami. Kilkanaście lat później Bolesław
Wstydliwy uposażył drugi klasztor sióstr klarysek pod
Krakowem, opodal miejscowości Skała i tam w 1260 r.
przeniósł siostry z Salomeą. Tu spędziła pozostałe lata
swego życia. Choć Salomea nie była nigdy ksienią, jej
troską było zabezpieczenie siostrom utrzymania. Zmarła w opinii świątobliwości 17 listopada 1268 r. i została
pochowana pod kościołem klasztornym na Grodzisku. Modlitwa. Boże, któryś w bł. Matce Salomei wzgardę ziemskiego królestwa z czystością panieńską w małżeństwie połączył; daj nam,
prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niewiędnącą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Amen

W poszukiwaniu…

Z Watykańskiej Ziemi…

18 listopada 1914 roku do chaty we
wsi Wał-Ruda wchodzi carski żołnierz
i przemocą uprowadza do lasu 17letnią dziewczynę. Ona się szarpie
próbuje uciec. Walczy o swoje dziewictwo aż do końca – zostaje bestialsko zamordowana przez swojego porywacza. Liczna ludność przybyła na
pogrzeb jest przekonana, że żegna
męczennicę. Dopiero 73 lata później
papież Jan Paweł II dokonuje aktu jej
beatyfikacji. Tą dziewczyną była Karolina Kózka. Swoją świętość osiągnęła
nie tylko waleczną obroną czystości.
Ten akt był potwierdzeniem wszelkich
decyzji i wyborów życia. Był prawdziwą deklaracją – wierzę w Bożą obietnicę. Czego uczy nas życie tej młodej
męczennicy? W życiu trzeba iść pod
prąd, czasem należy wiele poświęcić,
aby zdobyć jeszcze więcej. Bóg daje
nam szanse dobrze wybierać… Jeśli
nasza wiara jest silna, utrwalona
i podtrzymywana nie podda się nawet
najcięższej próbie. Wystarczy zaufać.
Przykład świętych uczy nas, że dla
każdego jest droga do nieba i nie każda musi wyglądać tak samo. Jedyne
co je łączy to: ‘TAK’ powiedziane Bogu. „Kto nie boi się wierzyć, że się
uda…”
/KP/

Ostatnia, trzecia część bestsellerowej refleksji Benedykta XVI o postaci Jezusa Chrystusa będzie miała
swoją premierę 21 listopada w Watykanie. Następnego dnia, 22 książka zatytułowana "Jezus z Nazaretu.
Dzieciństwo" trafi do polskich księgarń. "To przejmująca medytacja kapłana i efekt osobistego odkrywania
tajemnicy Wcielenia" – zapowiada krakowskie wydawnictwo Znak. 20 listopada 2012 roku odbędzie się
w Watykanie międzynarodowa konferencja, podczas
której wydawnictwo Rizzoli zaprezentuje włoskie wydanie książki Papieża. Po konferencji odbędzie się
osobiste spotkanie Benedykta XVI z wydawcami z całego świata, którzy przekażą Autorowi narodowe wydania książki, którą Benedykt XVI zamyka swój cykl
książek o postaci i przesłaniu Jezusa. "W tej książce
usiłowałem nawiązywać dialog z tekstami Ewangelii –
pisze we Wstępie swojej książki Benedykt XVI. – Jestem przy tym świadom, że ta rozmowa, w której zazębiają się ze sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nigdy nie może się zakończyć oraz że żadna
interpretacja nie dorówna wielkością tekstowi biblijnemu. Mam nadzieję, że mimo swych ograniczeń ta mała
książka może dopomóc wielu osobom na ich drodze
do Jezusa i z Jezusem" – dodaje Papież. Pracę nad
ostatnią częścią trylogii o Jezusie papież Benedykt
XVI ukończył w sierpniu podczas swojego pobytu
w Castel Gandolfo. Dwa poprzednie tomy to: „Jezus
z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia”,
opublikowany w 2007 r. i „Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania” wydany cztery lata później.
/za: ekai.pl/

Zakonnie…
Oblatki Serca Jezusa – ich powołaniem jest rozpoznawanie we wszystkim miłości Serca Jezusa i ożywianie wśród ludzi wiary w tę miłość. Oblacja to dar osoby dla Boga, uczyniony
w całkowitej wolności. Wzorem dla oblatek jest postawa Jezusa wobec Ojca. Jezus dziękuje
Ojcu za miłość, objawia ją ludziom i daje przez swego Ducha. Instytut Oblatek Serca Jezusa
składa się z trzech równoprawnych gałęzi: oblatek zakonnic, oblatek świeckich i oblatek zjednoczonych. Założyła go 1843 r. we Francji bł. Ludwika Teresa de Montaignac. Założycielka nie
określiła siostrom konkretnego dzieła. Zgodnie z możliwościami odpowiadają one na potrzeby
Kościoła miejscowego przez: katechizację, wychowanie młodzieży, uczestnictwo w duszpasterstwie, pracę charytatywną i społeczną, dając zawsze zgodnie z duchem Ewangelii pierwszeństwo najuboższym. W Polsce instytut jest od 1894 r. Pełna nazwa: Instytut Sióstr Oblatek
Serca Jezusa (OSJ).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Uczmy się szanować małe
godziny życia, bo z nich urastają dni i lata.”
/Maurice Maeterlinek/

Spotykają się dwaj koledzy. - Dlaczego jesteś taki smutny? Smutny? Jestem zmęczony! Wyszedłem na dworzec po żonę,
a ona nie przyjechała. - Nie martw się, ona na pewno przyjedzie
jutro. - Ale ja się boję, że ona jest w domu od wczoraj...

Coś dla ducha…
„O opatrzności w łodziach”
Ksiądz siedział przy biurku przy oknie i przygotowywał właśnie niedzielne kazanie o Opatrzności, gdy usłyszał niespodziewanie jakiś potężny huk. To pękła tama na rzece i masy wód popłynęły na miasto. Wybuchła panika. Kapłan, widząc, jak ulice zalewa woda, wystraszył się, ale
pomyślał sobie: akurat teraz, gdy pracuję nad kazaniem o Opatrzności, mam okazję sprawdzić
to, o czym chcę mówić; nie będę uciekał, zostanę tutaj, ufając Opatrzności, że mnie wyratuje.
Gdy woda dosięgała okna, podpłynęła łódź i ludzie nawoływali swego pasterza, aby skorzystał
z „podwody”. Ale proboszcz tłumaczył, że ufa Bożej opatrzności, że wierzy, iż go Bóg wyratuje.
Woda jednak nie chciała czekać i zalała w tym czasie wszystkie pomieszczenia. Ksiądz uciekł
na dach. I znów podpłynęła łódź pełna ludzi. I znów go błagali, aby wsiadł. Ale on odmówił kategorycznie. Gdy woda osiągnęła i tę wysokość, proboszcz musiał uciekać jeszcze wyżej: na
dzwonnicę. Tym razem podjechała motorówka z policjantem. Stróż porządku publicznego apelował również o to samo: aby wsiąść do łodzi. Ale mąż Boży odparł ze stoickim spokojem: Dziękuje panu, ja zaufałem Bogu, a On mnie nie opuści. Przyszła jeszcze większa fala i ksiądz
się utopił. Zjawiwszy się w niebie, natychmiast poszedł do Pana Boga z wyrzutem: - Zaufałem
Ci, Boże, a Ty nic nie zrobiłeś, aby mnie uratować! – Jak to nic – zdziwił się Pan – wysłałem
przecież po ciebie trzy łodzie.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

