OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 26.08 NMP Częstochowskiej (uroczystość)
1730 + Tadeusza Tkacza (9 r. śm.) z int. żony
1800 + Magdalenę Kowalską (r. śm.), Jana, Bolesława Kowalskich z int. Jadwigi Woźniak
Wtorek 27.08 Św. Moniki (wsp. obowiązkowe)
1730 + Sławomira Brzozę z int. kolegów i koleżanek z pracy
1800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka z int. rodziny
Środa 28.08 Św. Augustyna, biskupa i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe)
18 + Pawła, Anielę, Józefa Zawadzkich, Józefa, Bolesława, Mieczysława Ramiączków,
Genowefę Ciechańską z int. rodziny
Czwartek. 29.08 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)
18 + Janinę, Piotra Pędzików, Michała, Stefanię Potoków z int. Pędzików
Piątek 30.08 Dzień Powszedni
18 + Henryka Stachurę (4 r. śm.) z int. żony
Sobota 31.08 Dzień Powszedni
1300 + Andrzeja Kowalskiego z int. rodziny
1330 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś, zmarłych z rodziny Machulskich
1500 ślub Machulska i Dziewięcki
1600 ślub Małgorzata Baran i Piotr Zegadło
1700 ślub Monika Pękalska i Paweł Dymański
1800 ślub Anna Prędota i Dariusz Smolarczyk
Niedziela01.09 XXII Niedziela Zwykła
800 1) + Stanisława Stachurę (10 r. śm.), zmarłych z rodziny Stachurów z int. Korbanów
2) + Władysława, Edwarda Kasperka z int. chórzystów
1000 1) + Jolantę Król (28 r. śm), zmarłych z rodziny Królów, Gadawskich
2) + Wacława Puchałę z int. rodziny
1200 1) + Henryka Kowalskiego (2 r. śm) z int. żony z dziećmi
2) + Mariannę, Jana Cielątków z int. córki Marianny
1600 Do SPJ i MB w int. Bruna w 1. r. urodzin
† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Sławomira
Brzozę z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 28.08 – Święto Lotnictwa Polskiego
× 29.08 – Dzień Straży Gminnej
× 31.08 – Dzień Solidarności i Wolności
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Pani Jasnogórska,
z radością głosimy,
że jesteś błogosławiona.
Bóg Ojciec wybrał Ciebie
przed stworzeniem
świata,
aby urzeczywistnić swój
plan zbawienia.
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 66,18-21 / Hbr 12,5-7.11-13
Ewangelia: Łk 13,22-30
„Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś
Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro
Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi
i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz
On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.".

Komentarz…

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
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W E W N Ę T R Z N E G O

„Jezus nie odpowiada wprost na postawione mu pytanie, ale ukazuje, co jest konieczne,
aby wejść do Jego królestwa. Surowa odpowiedź gospodarza: „nie znam was” odnosi się
do najważniejszego wymiaru wiary: znać Boga to znaczy być z Nim w osobistej relacji. Teoretyczna wiedza o Bogu czy też znajomość Jego nauki nie wystarczą. Ciasna brama to
brama osobistej więzi z Bogiem, brama poznania Go i bycia poznanym przez Niego. W tym
kontekście „dopuszczanie się niesprawiedliwości” jest aktem odrzucenia woli Boga. Mówiąc
natomiast o wielu, którzy przyjdą z daleka i przekroczą tę bramę, Jezus podkreśla dramat
odrzucenia Go przez tych, którzy są tak blisko Niego. ”
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (26 sierpnia)

▪ 15 sierpnia w naszej parafii przeżywaliśmy odpust. Homilię na każdej mszy św. głosił Ks.
Roman Hamny SDS, Dyrektor Salwatoriańskiego Referatu Rekolekcji i Misji. Na sumie odbyło się poświęcenie kwiatów, zbóż i ziół, a po tej mszy uroczysta procesja wokół kościoła.

Maria Baouardy urodziła się 5 stycznia
1846 w rodzinie palestyńskiej, jako córka Libanki i mieszkańca Damaszku, należącej do Kościoła melchickiego. Straciła rodziców we wczesnym dzieciństwie.
W wieku kilkunastu lat udało jej się uciec
przed
przymusowym
małżeństwem
i przeniosła się do Jerozolimy, gdzie została niesłusznie oskarżona o kradzież.
W wyniku nieudanej podróży do Akki trafiła do Bejrutu, gdzie w czasie pracy
straciła wzrok. Pomimo iż lekarze uznali
jej stan za nieuleczalny wyzdrowiała, co
sama przypisała modlitwie. W roku
1865, w wieku 19 lat, została przyjęta do
postulatu w zgromadzeniu sióstr św. Józefa w Capelette w pobliżu Marsylii. Po postulacie rada zgromadzenia zdecydowała się ją odesłać, argumentując, że jej nadprzyrodzone dary nie
są właściwe w zakonie czynnym. W czerwcu 1867 r. wstąpiła do karmelitanek w Pau. Tu
podczas postulatu pojawiły się pierwsze stygmaty. Rozpoczynając nowicjat, 21-letnia Miriam
otrzymała imię zakonne Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Przeżyła opętanie od 26 lipca do 4
września 1868. Trwało ono dokładnie 40 dni. Przeżywała również ekstazy, wizje, proroctwa
i lewitacje. Po odbyciu nowicjatu wraz z grupą pięciu innych sióstr w 1870 wyruszyła do Indii
na zaproszenie biskupa miasta Mangalore Marii Efrema, w celu założenia nowego klasztoru.
W czerwcu 1871 przeżyła kolejną ekstazę. 21 listopada 1871 złożyła w Mangalore śluby wieczyste. Niecały rok potem 5 listopada 1872 powróciła do Pau, gdzie znów została skierowana
do prac fizycznych. 20 sierpnia 1875 wyruszyła wraz z dziewięcioma towarzyszkami do Betlejem w celu założenia nowego klasztoru. Trwałym znakiem jej działalności w Palestynie jest
klasztor sióstr karmelitanek na Wzgórzu Dawida w Betlejem. 22 sierpnia 1878 przeżyła upadek ze schodów, w trakcie którego złamała lewą rękę. Na jego skutek błyskawicznie rozwinęła się gangrena i Miriam zmarła 26 sierpnia 1878 roku. Modlitwa. Boże, Ojcze nasz, za przyczyną bł. Marii, ufając nieskończenie Twojemu Synowi, wołam do Ciebie w moich potrzebach.
Ojcze Niebieski, nie wiem, czy to, o co Cię proszę, jest zgodne z Twoja wolą, dlatego z Jezusem w Ogrodzie Getsemani modlę się "Nie moja wola lecz Twoja niech sie stanie!" Bądź przy
mnie Ojcze przez Chrystusa w Duchu Św. Amen.

Tu es Petrus…
24. Św. Sykstus II (30?.VIII.257-6.VIII.258)
Był synem greckiego filozofa, pochodził z Aten. Jego pontyfikat przypadł na pierwszą fazę
prześladowań chrześcijan przez cesarza Waleriana. Papież poparł stanowisko swoich poprzedników w sprawie powtórnego chrztu heretyków. Próbował w ten sposób odnowić przyjazne stosunki z Cyprianem, którego poglądy tak gwałtownie zwalczał jego poprzednik. Sykstusa II pojmano wraz z czterema diakonami — Januarym, Wincentym, Magnusem i Stefanem — w trakcie odprawiania mszy św. na cmentarzu Praetextatus i ścięty. Sykstus II był
pochowany w w katakumbach Kaliksta. Sto lat później papież Damazy I ułożył epitafium,
w którym opisał jego męczeńską śmierć. Imię Sykstusa II jako męczennika znajduje się
w kanonie mszy św. Wspomnienie liturgiczne 7 sierpnia.

Korony Matki Bożej Częstochowskiej
Wyrazem czci Matki Bożej jest w Kościele zwyczaj koronowania Jej wizerunków. Poprzez
wieki Cudowny Wizerunek Jasnogórski zdobiono koronami, płaszczami, na które nakładano
najcenniejsze klejnoty, pamiątki, znaki żołnierskiej służby. Za panowania Augusta II w dniu
8 września 1717 r. biskup chełmski Krzysztof Jan Szembek w imieniu przedstawiciela Stolicy
Apostolskiej nuncjusza Hieronima Grimaldi, w asyście biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskiego w obecności 200 tys. wiernych dokonał na Jasnej Górze pierwszej
poza Rzymem i pierwszej w Rzeczypospolitej koronacji Cudownego Obrazu – wizerunku
Matki Bożej Jasnogórskiej. Złote diademy dla Maryi i Dzieciątka Jezus pobłogosławił papież
Klemens XI, a sam obrzęd przypominał koronację królów Polski, dopełniał niejako akt króla
Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r. W październiku 1909 r. papieskie korony, perłowa suknia i wota Matki Bożej zostały zagrabione. Papież Pius X ofiarował nowe korony i wyznaczył
na koronatora biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego. Uroczystości rekoronacyjne odbyły się 22 maja 1910 r. Biskup Zdzitowiecki przypomniał wówczas słowa, wypowiedziane podczas pierwszej koronacji w 1717 r.: „Spełniło się życzenie narodu, który pożądał widzieć swą Panią w koronie swojej”. W 1926 r. polskie kobiety uczciły Bogarodzicę insygniami królewskiej władzy nad narodem – jabłkiem i berłem. Podczas uroczystości milenijnych w 1966 r. sługa Boży kard. Stefan Wyszyński założył na obraz Królowej złote korony –
wotum dziękczynne narodu. Ostatnie korony papieskie z napisem „Totus Tuus” od Jana
Pawła II zostały założone na obraz Jasnogórski 26 sierpnia 2005 roku. Maryjo bądź nam Królową i Matką!
/za: przewodnik-katolicki.pl/

Zakonnie…
Siostry Sacré Coeur – oddają się całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusa i poświęcają dziełu wychowania. Misję wychowawczą realizują poprzez nauczanie i formację, zaangażowanie
na rzecz rozwoju człowieka oraz sprawiedliwości i pokoju, duszpasterstwo i towarzyszenie
w wierze. Swym oddziaływaniem obejmują dzieci i młodzież w różnym wieku. Prowadzą
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe, a także internaty, domy studenckie i świetlice. Siostry m.in. towarzyszą umierającym na raka czy AIDS
oraz zajmują się uzależnionymi, zwłaszcza młodzieżą. Prowadzą też rekolekcje indywidualne
i grupowe. Znaczącym dziś sposobem uczestniczenia sióstr w formacji duchowointelektualnej jest udział w „spotkaniu kultur” poprzez mass media i publicystykę oraz zaangażowanie na rzecz dialogu między religiami i Kościołami.Zgromadzenie o charakterze apostolsko-kontemplacyjnym założyła w 1800 r. w Paryżu św. Magdalena Zofia Barat, w Polsce
istnieje od 1843 r. Dziś zgromadzenie ma swój dom generalny w Rzymie. Pełna nazwa:
Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa – Sacré Coeur (RSCJ).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Nie opieraj się na własnych siłach, ale Na dyskotece młodzieniec podchodzi do siedzącej
zasadź mocno podstawy swej nadziei przy stole dziewczyny i pyta: - Zatańczysz? - Tak,
w Bogu.” /Tomasz à Kempis/
chętnie. - To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

Coś dla ducha…
„O pochwale nieposłuszeństwa”
Żyło sobie raz siedem koźlątek. Mogły one wszędzie skakać i zaglądać, tylko nie do zegara
(groziło to bowiem uszkodzeniem cennego mechanizmu) – tak przykazała matka koza. Sześć
grzecznych koźlątek posłuchało matki, siódme – niegrzeczne – zajrzało też do zegara. Zegar
oczywiście stanął – jak przewidywała stara koza. Któregoś dnia zjawił się wilk. Sześć grzecznych koźlątek schowało się pod stół, pod łóżko, pod krzesła, ale żadne nie śmiało tknąć zegara. Wszystkie sześć wilk odnalazł bez trudności i pożarł. Tylko krnąbrna kózka skoczyła do
zegara, bo wiedziała, że tam można się schować bezpiecznie; tej wilk nie znalazł. Jakże
ucieszyła się koza matka, gdy zobaczyła, że przy życiu ostało się chociaż jedno jej dziecko
koźlątko!
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

