OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 02.09 Dzień Powszedni
1730 + Stefana Domińczaka z int. żony z dziećmi
1800 + Stefana i Stefanię Korbanów z int. syna
Wtorek 03.09 Dzień Powszedni
1730 Do SPJ i MB dzięk. z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Ewy i Marcina
1800 + Zygmunta Kamińskiego z int. Kotwiców
Środa 04.09 Dzień Powszedni
1730 + Bronisławę Pyrek, zm. Pietrzaków, Korbanów z int. rodziny Zielono z Kielc
1800 + Antoniego, Józefę, Edwarda, Mariannę Kruków z int. rodziny
Czwartek 05.09 Dzień Powszedni
1800 + Ryszarda Pobochę, Mieczysława Pobochę z int. Pobochowej
Piątek 06.09 Dzień Powszedni
1800 + + Józefę Misior (7 r. śm.), Stanisława Anielę Misiorów z int. rodziny
*) Sławomira Brzozę z int. Krzysztofa Pękalskiego
Sobota 07.09 Dzień Powszedni
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Małgorzaty
i Józefa Znojów z int. dzieci
1600 ślub Kołbus Wojciech i Agnieszka Warszawska
1700 ślub Gubała i Mronicki
*) ślub Buras Monika i Więcek Przemysław
Niedziela 08.09 XXIII Niedziela Zwykła
800 1) + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów z int. córki
2) Za zm. siostry z kółka różańcowego z Brzezin z int. zelatorki Marii Brzoza z prośbą
o bł. dla żyjących
1000 1) Do MB z prośbą o bł. w życiu dla Katarzyny i Michała Zarębskich w 2 r. ślubu
i na roczek dla Filipa
2) Do SPJ i MN dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Sylwii
i Grzegorza z int. rodziców i siostry
1200 1) Leokadię Machulską
2) + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów
1600 Do SPJ i MB z prośbą o bł. w życiu w 2-gą r. ślubu Anny i Rafała Salamonów z int.
rodziców
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH
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XXII Niedziela Zwykła
1 września 2013 r.
Nr 40 (249)
Słowo Boże na dziś…
Czytania:

Syr 3, 17-18. 20. 28-29
Hbr 12, 18-19. 22-24a
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14
Gdy Jezus przyszedł do domu
pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni
Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: «Jeśli
cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca; by czasem
ktoś znakomitszy od ciebie nie był
zaproszony przez niego. Wówczas
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił,
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”;
i musiałbyś ze wstydem zająć
ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie
gospodarz i powie ci: „Przyjacielu,
przesiądź się wyżej ”; i spotka cię
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto
się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich,
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie
się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Ekstra…

Komentarz…

× 01.09 - Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

„Jedną z ważnych cech pokory jest pragnienie kochania, a ponieważ miłość jest darem, ten, kto kocha, zawsze chce obdarować swego bliźniego zaszczytnym miejscem
przy stole lub posiłkiem, za który nie oczekuje wdzięczności. Pokora nie jest pogardą
czy lekceważeniem samego siebie, lecz uznaniem konieczności kochania za najważniejszą zasadę relacji do drugiego człowieka.”
/ks. Maciej Warowny/
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1 września – NMP Królowej Pokoju

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Beatrycze z Silvy (2 września)

▪ Pani Irena Gola organizuje pielgrzymkę do Krakowa gdzie głównym miejscem będzie kościół sióstr bernardynek pod wezwaniem Św. Józefa, znajduje się tam późnogotycka figurka
Dzieciątka Jezus zwanego Koletańskim które od wieków słynie z wielu cudów i łask jakie
spływają na osoby modlące się przy nim. Na miejscu będzie można zabrać do domu wodę
święconą zwaną „wodą Dzieciątkową” oraz szatki pocierane o figurkę. Zapisy u pani Goli do
7 września.
▪ Już jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Życzmy wszystkim uczniom sukcesów w nauce
i darów Ducha Świętego.
▪ W najbliższą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z Piotrkowicach obchodzony będzie odpust parafialny, który przypada w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcamy do uczestnictwa w sumie odpustowej o godz. 11.30.
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola pragnie upamiętnić wszystkie ofiary wojen
z naszej okolicy, które nie posiadają nawet swojego grobu. Jeśli ktoś ma jakieś informacje
o osobach, które zginęły na polach bitew, w obozach koncentracyjnych, podczas przymusowych prac za granicą proszony jest o zgłoszenie się do członków stowarzyszenia osobiście
bądź drogą mailową stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com. Najważniejsze informacje to imię
i nazwisko, wiek, data i miejsce śmierci, ewentualnie zdjęcie. Postarajmy się uratować od zapomnienia tych, którzy zginęli bezbronnie w czasie wojen. Niech pamięć o nich trwa.

Beatrycze Menezes urodziła się w miejscowości Ceuta
w Portugalii w 1424 r. Należała do rodziny arystokratycznej;
jej bratem był bł. Amadeusz z Portugalii, franciszkanin. Wychowała się na dworze księżnej Izabelli Portugalskiej. Kiedy
księżna wyszła za mąż za Jana II Kastylijskiego, zostając
królową Kastylii i Leon, Beatrycze razem z nią udała się do
Hiszpanii. Z racji swej urody Beatrycze wzbudzała zazdrość,
także u królowej Izabelli. Z powodu intryg dworskich, Beatrycze musiała uciec z dworu Jana II Kastylijskiego i schronić
się w klasztorze dominikańskim w Toledo. Spędziła w tym
mieście 30 lat, mieszkając w klasztorze cystersek. Pod
wpływem objawienia Matki Bożej, która poprosiła o założenie
nowego zgromadzenia ku Jej czci, Beatrycze z kilkoma towarzyszkami - za zgodą Stolicy Apostolskiej - objęła na własność klasztor w Toledo, przyjmując go od królowej Izabelli I
Kastylijskiej. W ten sposób w 1484 r. w Toledo powstał nowy
zakon Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, zwanych także koncepcjonistkami. W 1489 r., za pozwoleniem papieża Innocentego VIII,
siostry przyjęły regułę cysterską. Zobowiązały się do codziennego odmawiania oficjum o Niepokalanym Poczęciu
i oddały się pod władzę duchowieństwa archidiecezji.
W 1501 r. papież Aleksander VI przyłączył je do wspólnoty
benedyktyńskiej z San Pedro de las Duenas pod regułą św.
Klary. Jednakże w 1511 r. Juliusz II dał im osobną regułę.
W 1616 r. powstały także odrębne konstytucje zakonne.
Drugi klasztor nowego zakonu ufundowano w 1507 r. w Torrigo; stamtąd siostry trafiły do siedmiu kolejnych, nowych
fundacji, rozszerzając zakon na Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Reguła zgromadzenia nakazywała noszenie
pod białym habitem niebieskiego szkaplerza, który wkrótce
stał się popularny w całej Hiszpanii. Beatrycze zmarła
9 sierpnia 1490 r. w Toledo, w sześć lat po założeniu zakonu
koncepcjonistek. Modlitwa. Boże, Ty wsławiłeś błogosławioną Beatrycze szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej Dziewicy, spraw za jej wstawiennictwem i przykładem, abyśmy żyjąc w niewinności zasłużyli na udział w chwale niebieskiej.

W poszukiwaniu…

Tu es Petrus…

Dziś mija 74 rocznica wybuchu II wojny światowej, Wojska niemieckie rozpoczęły podbój Europy od Polski. Przez kolejne kilka lat nasi
przodkowie musieli żyć pod okupacją zaborców.
Wielu z nich zwykłych obywateli narażała życie
aby Ojczyzna była wolna suwerenna. Warto
więc wspomnieć tych cichych bohaterów dzięki
którym dziś mamy możliwość żyć w swoim kraju
posługiwać się językiem polskim, decydować o
jego teraźniejszości i przyszłości. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
/KK/
Intencja różańcowa na wrzesień:
Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów,
często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo
wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga
i braci; Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach
świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu
prorokami miłości Chrystusa.

Św.
Dionizy
(22.VII.259/26027/26.XII.268) Jego pochodzenie nie jest
znane. Dionizy z powodu prześladowań
chrześcijan został wybrany na papieża dopiero w rok (dwa?) po śmierci Sykstusa II.
Zwalczał tryteizm i subordynacjonizm.
W 260 r. zwołał synod w Rzymie w celu
zbadania tęj sprawy. Z synodu wysłał dwa
listy potępiające błędne doktryny. Do papieża Dionizego wysłano list z synodu
w Antiochii (268). Wymieniono go na
pierwszym miejscu wśród biskupów gmin
chrześcijańskich i poinformowano o potępieniu Pawła z Samosaty, biskupa Antiochii, za jego naukę. Papież udzielił wsparcia duchowego i materialnego mieszkańcom Cezarei Kapadockiej zniszczonej
przez Scytów, przeznaczając duże sumy
pieniężne na wykup chrześcijan z niewoli.

Zakonnie…
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi – jest jedną ze wspólnot Międzynarodowego Ruchu
Szensztackiego, założonego przez o. Józefa Kentenicha. Celem ruchu jest pomóc współczesnemu chrześcijaninowi żyć w zlaicyzowanym świecie według zasad Ewangelii i być w tym
świecie aktywnym misjonarzem. Najważniejsze elementy duchowości sióstr szensztackich to
głęboka maryjność, wiara w Opatrzność Bożą i praktykowanie świętości na co dzień. Celem
instytutu jest wychowanie nowego człowieka i nowej społeczności według wzoru Maryi i z Jej
pomocą przez pracę formacyjną we wspólnotach dziewcząt, matek oraz rodzin. W Polsce
siostry zajmują się formacją kobiet we wspólnotach, szczególnie dziewcząt i matek, oraz rodzin. Instytut powstał w 1926 r., w Polsce istnieje od 1946 r. Pełna nazwa: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, - Przepraszam, panie władzo, czapkę ma
kochać, co dobre – w tym jest cel rozumnego pan daszkiem do tyłu. - Nie szkodzi, zaraz
życia.”
/Platon/ będę wracał.

Coś dla ducha…
„Światło”
- Czy widzieliście w kościele jakieś światło? - zapytała dzieci katechetka. - Lampy. Świece.
Czerwone światełko w tabernakulum. Słońce w oknie. Dzieci zamilkły. - A czy było tam jeszcze jakieś inne światło?, zapytała ponownie katechetka. Pewne dziecko podniosło w górę rękę i powiedziało: - Ludzkie oczy.
Dlaczego tak często zapominamy o świetle, które znajduje się w naszym wnętrzu? Dlaczego
pozwalamy, aby w nas zgasło? Kiedy byłem mały, mój ojciec w nocy zostawiał mi zawsze na
szafce zapaloną lampkę. Mój ojciec był światłem.
/Bruno Ferrero/

