OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 07.10 NMP Różańcowej (wsp. obowiązkowe)
1630 + Władysława Dyragę (r. śm.) z int. żony z dziećmi
1700 + Bronisławę Pędzik, Stefanię Zychowicz, Zofię Woźniczko, Anielę, Jana Kowalskich z int. rodziny
Wtorek 08.10 Dzień Powszedni
1630 + Mariannę, Franciszka Wojcieszyńskich z int. Rabiejów
1700 + Marię, Józefa Mieczysława Lurzyńskich z int. Lużyńskich
Środa 09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. (wsp. obowiązkowe)
1700 + Józefa, Helenę, Władysława Dziubków, Stefana Kowalskiego z int. Dziubkowej
Czwartek 10.10 Dzień Powszedni
1700 + Józefa Wawrzyckiego, Wincentynę, Władysława Genowefę, Zofię Czesława Ślusarczyków z int. Józefa Ślusarczyka
Piątek 11.10 Dzień Powszedni
1630 + Kazimierza Bałę, Józefa, Edwarda Brzozów Mirosława Kozłowskiego
1700 + Józefa, Roberta, Annę, Stanisława, Mariana, Krawczyków, Jana, Genowefę Korba
Sobota 12.10 Dzień Powszedni
13 + Edwarda Brzozę, Jana Grzywnę, Helenę Grzywna z int. Grzywnów
1330 + Janinę, Stanisława Malickich (r. śm.) z int. syna z rodziną
1600 ślub Chmura Krzysztof i Nowak Małgorzata
Niedziela 13.10 XXVIII Niedziela Zwykła
800 + Jana Soję, Helenę Soja, Józefę Wawrzyńca Stanków z int. Gruszczyńskich
1000 + Stanisława Jędrochę z int. żony z dziećmi
1200 + Edwarda Zawadzkiego z int. córki z rodziną
1600 + Stefanię Zychowicz (r. śm.) z int. rodziny
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Komentarz…
„Uczniowie
proszą
o wzrost wiary, a Jezus ukazuje im jej
owoc. Nie jest nim
jednak zdolność wyrywania drzew z korzeniami, ale służba
bliźniemu, nawet jeśli
tym bliźnim jest ktoś
od nas zależny, jak
sługa od pana. Dlatego prośba o wiarę
jest faktyczną prośbą
o całkowitą przemianę naszej hierarchii
wartości, tak aby pan
mógł służyć swoim
sługom. Tak czyni
Chrystus. Dlatego autentyczna wiara zawsze przemienia nasze
życie, upodabniając
nas do naszego Mistrza. Takiej przemiany nie da się
udawać, tak jak niemożliwe jest ludzkich
relacjach
służenie
swoim sługom.”
/ks. Maciej Warowny/

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

Modlitwa…
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano,
aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał
być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej
świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Ekstra…
× 06.10 - Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
× 09.10 - Dzień Znaczka Pocztowego
× 12.10 - Dzień Bezpiecznego Komputera

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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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ha 1,2-3;2,2-4 / 2 Tm 1,6-8.13-14 Ewangelia: Łk 17,5-10
Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze«, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie
mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«?
Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie
wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Pelagia (8 października)

Ojciec Święty przypomniał, że w naszym wyznaniu wiary stwierdzamy, iż Kościół jest święty.
Choć składa się on z grzesznych ludzi, to nie jest on święty ze względu na nasze zasługi, ale
dlatego, że Bóg czyni go świętym, jest owocem Ducha Świętego i Jego darów. Nie odrzuca
on grzeszników, ale wręcz przeciwnie przyjmuje ich, jest otwarty również na najbardziej oddalonych. Ma on być „domem dla wszystkich, gdzie wszyscy mogą być odnowieni, przekształceni, uświęceni Jego miłością, najsilniejsi i najsłabsi, grzesznicy i obojętni, zniechęceni
i zagubieni. Kościół daje wszystkim możliwość kroczenia drogą świętości, która jest drogą
chrześcijanina: pozwala nam spotkać Jezusa Chrystusa w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i w Eucharystii. Przekazuje nam Słowo Boże, pozwala nam żyć miłosierdziem, w miłości Boga wobec wszystkich” - stwierdził papież Franciszek. Papież podkreślił, że Kościół służy temu, aby każdy chrześcijanin mógł w nim realizować swoje powołanie do świętości, by
Bóg w nim działał. Zaznaczył, że świętość jest spotkaniem naszej słabości z mocą Bożej łaski, jest zaufaniem w działanie Boga, pozwalającym nam żyć w miłości, czynić wszystko
z radością i pokorą, dla chwały Bożej i służąc bliźniemu. „Nie traćmy nadziei na świętość,
podążajmy wszyscy tą drogą” - zachęcił wiernych papież Franciszek.

Pelagia, znana również jako Małgorzata, pochodziła
z Antiochii. Żyła w V w. Wedle przekazów była kobietą
lekkich obyczajów, obdarzoną nieprzeciętną urodą. Pochodziła z bogatej pogańskiej rodziny. Biskup Antiochii
zaprosił pewnego razu do siebie ośmiu biskupów, wśród
nich m.in. Nonnusa z Heliopolis, znanego ze swej pobożności i ascezy. Gdy wszyscy zgromadzili się przed
kościołem, a Nonnus przemawiał do nich, nieopodal
przejeżdżała Pelagia. Jej kosztowny strój zwracał uwagę. Nonnus dostrzegł to i gorzko zapłakał, wskazując,
że jego słuchacze nie dbają o swoje dusze w takim
stopniu, w jakim owa kobieta dbała o własną urodę. Gdy
Nonnus wrócił do swej celi, podjął modlitwę o nawrócenie spotkanej kobiety. Otrzymał wówczas widzenia: ujrzał czarną gołębicę, która zanurzona przez Nonnusa
w wodzie święconej stała się czysta i biała. Biskup odczytał to jako znak zapowiadający nawrócenie Pelagii.
Kiedy kolejnym razem nauczał o Sądzie Ostatecznym,
do świątyni weszła Pelagia. Usłyszane słowa wywarły
na niej wielkie wrażenie. Z płaczem rzuciła się do nóg
biskupa. Nonnus ochrzcił ją. Pelagia postanowiła oddać
swój majątek biskupowi, by ten mógł go rozdzielić między potrzebujących. Nowo nawrócona
kobieta podjęła pokutę. Wkrótce potem udała się do Jerozolimy. Tam, ukrywając się pod
przybranym męskim imieniem, podjęła surowe wysiłki ascetyczne. Zamieszkała w jednej
z pustelni na Górze Oliwnej, gdzie około 457 roku odeszła do Pana. Modlitwa. Święta pokutnico Pelagio, módl się za nami przed tronem Boga, aby nas raczył obdarzyć prawdziwym żalem za grzechy i prawdziwym duchem pokuty. Amen.

Tu es Petrus…

Zamyśl się…

30. Św. Marcelin (św. Marceli I) (30.VI.295/296-16.I.309/308) Za jego pontyfikatu odbył się
w 300-303 r. Synod w Elwirze (Hiszpania). W czwartym stuleciu obwiniono go o to, że podczas prześladowania odstąpił od Kościoła i wydał księgi święte prześladowcom; to złośliwe
pomówienie wysunęli donatyści, ale już św. Augustyn je odrzucił. Kościół wspomina Marcelina w liturgii 2 czerwca. Zaburzenia wywołane prześladowaniem chrześcijan za Dioklecjana
sprawiły, że sedewakancja po śmierci Marcelina trwała niemal cztery lata. Źródła historyczne
są tak skąpe, że trudno powiedzieć coś pewnego bądź o osobie, bądź o działalności tego
papieża i czy nie jest to ta sama postać co Marceli I. Według Liber pontificalis w maju 307
papieżem został wybrany Marceli I, miał on być zesłany przez cesarza Maksencjusza; zmarł
na wygnaniu. Jego grób znajduje się w Katakumbach Pryscylii.

„Mój sek-ret miłości jest bardzo prosty: Krasnoludek mówi na cepeenie: - Prose Pana,
oddawać wszystko i nie zatrzymywać ni- prose Pana, a ile kostuje kropelka benzynki? - Nic
czego dla siebie.”
/bł. Jan XXIII/ nie kosztuje. - To nakap mi Pan cały bak!

▪ Dziś na sumie ksiądz Jan Pragnący uroczyście kończy
swoją posługę proboszcza w Parafii Brzeziny. Jest to okazja, by podziękować mu za lata pracy, modlitwy i obecności. Niech Dobry Bóg błogosławi mu na dalsze nb życie.
▪ Od jutra funkcję proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach obejmuje ksiądz Józef Knap, dotychczasowy proboszcz Parafii Gnojno. Niech nasi patronowie wypraszają dla niego wszelkie potrzebne łaski na czas posługi duszpasterskiej w Brzezinach.
▪ Dokładnie dziś 12-tą rocznicę działalności obchodzi Schola Parafialna im. św. Stanisława
Kostki.

Z Watykańskiej Ziemi…

Zakonnie…
Sługi Jezusa - celem tego bezhabitowego zgromadzenia jest pomoc duchowa i materialna
młodzieży żeńskiej w celu przygotowania jej do zawodu i założenia własnej rodziny opartej
na zasadach chrześcijańskich. Obecnie zgromadzenie prowadzi w Warszawie szkołę podstawową i przedszkole, w Ciechocinku świetlicę środowiskową dla ubogich dzieci, bursy dla
dziewcząt w Przemyślu i Tarnowie, w Kielcach zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle
chorych, w Krakowie dom dziecka dla dziewcząt, a w Kiełczewicach dom pomocy społecznej
dla dzieci. Swoje posłannictwo wspólnota realizuje także na misjach i wśród Polonii zagranicznej. Przy zgromadzeniu działa Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, którego członkinie
prowadzą życie konsekrowane pozostając w swoich środowiskach i realizując cele apostolskie sług Jezusa. Zgromadzenie założyli 8 grudnia 1884 r. w Warszawie bł. Honorat Koźmiński i Eleonora Motylowska. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (AI). /za: ekai.pl/

Uśmiech…

Coś dla ducha…
„O miłosiernym Samarytaninie” (wersja współczesna)
Jezus, nawiązując do podchwytliwego pytania jakiegoś uczonego, o to, kogo z grona bliskich
zaliczyć można do bliźnich, opowiedział następującą przypowieść: Pewien człowiek szedł
z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty przez zbójców, którzy nie tylko go złupili, lecz
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Drogą tą przechodzili różni
ludzie, ale nikt nie udzielił rannemu pomocy: pełnomocnik kościelnej organizacji charytatywnej palcem nie kiwnął, bo nie było odpowiedniej decyzji kompetentnych gremiów; dziennikarz
zrobił tylko dla wieczornych wiadomości reportaż o pogwałceniu praw człowieka, krytykując
na tym tle niezaradność miejscowych władz, które nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa podróżnym; robotnik, wzburzony takim bezprecedensowym potraktowaniem człowieka, zwołał
w trybie pilnym posiedzenie związków zawodowych, na którym ogłoszono godzinny strajk
ostrzegawczy; student zorganizował wielką demonstrację w mieście, podczas której z krzykiem piętnowano zwyrodnienia i schorzenia społeczne. Nieprzytomnego, wykrwawionego podróżnego podniósł dopiero dyżurny ze służby drogowej. Opatrzywszy mu rany, wsadził do
furgonetki i zawiózł do pobliskiego szpitala, gdzie po kilkudniowym pobycie na oddziale intensywnej terapii doszedł do siebie – na dowód tego, że i dziś są ludzie z sercem.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

