OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 14.10 Dzień Powszedni
1630 + Stefana Gubałę (4 r. śm.) z int. żony
1700 + Janinę Tkacz, Stanisława Tkacza, Wacława, Katarzynę, Józefa Purchałów
Wtorek 15.10 Św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła. (wsp. obowiązkowe)
1630 + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madysiów, Anielę, Antoniego Golów
1700 + Mariannę Kruk, Floriana Litwina, Edwarda Wrzoskiewicza zm. z rodziny Kruków,
Lachów, Gajdów z int. rodziny
Środa 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej. (wsp. obowiązkowe)
1630 + Zdzisława Kubickiego, Kazimierę, Mariana Misiorów zm. z rodziny Kubickich
z int. Kubickiej z dziećmi
1700 + Stanisławę Mrola, Władysława Mrolę z int. Salamonów
Czwartek 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (wsp. obow.)
1630 + Jerzego Grudnia z int. syna Łukasza z rodziną
1700 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Anny
i Roberta
Piątek 18.10 Św. Łukasza Ewangelisty (święto)
1630 + Annę Gruszczyńską, Juliana Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Jana Cudzika, Zofię, Tadeusza Malców z int. Cudzikowej
1700 + Franciszkę, Antoniego, Andrzeja, Janinę, Józefa, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza
Wiejasa z int. rodziny
Sobota 19.10 Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. (wsp. obowiązkowe)
1630 + Katarzynę Kruk z int. córki z rodziną
1700 + Tadeusza Barana (2 r. śm.) z int. żony z dziećmi
Niedziela 20.10 XXIX Niedziela Zwykła
800 + Stanisława Praszkiewicza z int. syna z rodziną
1000 + Zdzisława Kubickiego, Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego
1200 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Mariannę, Franciszka Kasprzykowskich, Kazimierę, Bronisława Purgałów z int. Purgałów.
1600 + Jana Frankowiczów z int. Jędrochów

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Komentarz…
„Dziewięciu
oczyszczonych,
jeden zbawiony. Straszliwa
statystyka, która odzwierciedla
także stan naszej relacji do Jezusa. Geniusz wiary Samarytanina nie polega na wdzięczności i głośnym uwielbianiu
Boga. Spotkanie z Jezusem
jest nie tylko odzyskaniem
zdrowia, które przecież można
kolejny raz stracić. Samarytanin, świadom braku zasług,
odnalazł Boga bliskiego i miłosiernego, znalazł Boga, którego można spotkać na ulicy,
boga, który pochyla się nad
ludzką nędzą i wysłuchuje
próśb. On w Niego teraz wierzy.”
/ks. Maciej Warowny/

13 października
Dzień Maryjny
w Roku Wiary

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

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysławę Wojcieszyńską z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 13.10 - Dzień Ratownictwa Medycznego
× 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
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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
D O

U Ż Y T K U

W E W N Ę T R Z N E G O

XXVIII
Niedziela Zwykła
13 października 2013 r.
Nr 46 (255)

Słowo Boże na dziś…
Czytania: 2 Krl 5,14-17 / 2 Tm 2,8-13 Ewangelia: Łk 17,11-19
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł
do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden
z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz
do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Gerard Majella (16 października)

▪ 4 października ok. 45-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii udała się na pielgrzymkę autokarową do Krakowa Mogiły, gdzie uczestniczyli w nocnym czuwaniu pierwszopiątkowym. Wyjazd zorganizowała tradycyjnie pani Iren Gola.
▪ W ubiegłą niedzielę 6 października na sumie uroczyście swoją posługę proboszcza w Brzezinach zakończył ksiądz Jan Pragnący. Do kościoła przybyły prawdziwe tłumy wiernych, którzy chcieli swoją obecnością podziękować mu za ostatnie 20 lat pracy. Nie zabrało samorządowców, pocztów sztandarowych, strażaków, delegacji ze szkół i innych instytucji, organizacji i grup parafialnych. Po zakończonej Eucharystii kilka słów skierował do wiernych ksiądz
Jan, a później nastąpił czas podziękowań. Na te uroczystość w kościele została przygotowana specjalna dekoracja wykonana przez p. A. Kurdek, a kwiaty ułożyła p. E. Wojcieszyńska.
Tego dnia na życzenie księdza Proboszcza w parafii odbyła się zbiórka pieniędzy na budowę
hospicjum w Kielcach. Dar do skarbony miał zastąpić kwiaty oraz prezenty. Udało się zebrać
2 650 zł, które zostały wpłacone do Caritas Diecezji Kieleckiej.
▪ Dnia 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan
nominował na Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach Księdza Kanonika
Józefa Knapa. Ksiądz Józef pochodzi z Gołaczew w diecezji sosnowieckiej i został wyświecony na kapłana w 1985 roku. Uroczyste wprowadzenie nowego Proboszcza do naszej parafii odbędzie się 3 listopada. Życzymy Księdzu Józefowi błogosławieństwa Bożego na nowym
etapie pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej Wniebowziętej i Wszystkich Świętych –
patronów naszej parafii. Witamy Księże Proboszczu!
▪ Dziś Kościół w naszym kraju obchodzi XIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Dialogu”. Jak co roku tego dnia odbywa się zbiórka pieniędzy na stypendystów Dzieła
Nowego Tysiąclecia.

Gerard urodził się w Muro Lucano 6 lub 23 kwietnia 1726
roku. Przez dwa lata był kamerdynerem biskupa Lacedonii, Klaudiusza Albini. Po śmierci biskupa (1744) Gerard
powrócił do krawiectwa. Gerard od dawna jednak zamierzał poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Kiedy jednak
zgłosił się do kapucynów, nie został przyjęty z powodu
zbyt słabego zdrowia. Zgłosił się więc do założonego
przed 17 laty przez św. Alfonsa zakonu redemptorystów.
Rodzina nie chciała się na to zgodzić, obawiając się zarówno utraty zysków z jego pracy, jak też z troski o jego
słabe zdrowie. Gerard uciekł więc potajemnie z domu,
mając 23 lata. Nowicjat odbył w Deliceto pod kierunkiem
sługi Bożego Pawła Cafaro, który adeptom do zakonu
stawiał bardzo wysokie wymogi. Śluby zakonne złożył
w roku 1752. W charakterze brata zakonnego spełniał
różne zajęcia: krawca, zakrystiana, kucharza, infirmarza,
ekonoma. Dla uproszenia sobie łaski kruszenia serc oddawał się uczynkom pokutnym. Osobistym życiem wewnętrznym czynił więcej dobra niż niejeden płomienny
kaznodzieja. Pan Bóg obdarzył go też darem czytania w sumieniach, rozmnażania pożywienia, uzdrawiania, a nawet rzadkim darem bilokacji. W roku 1754 jego kierownik duchowy polecił mu, żeby napisał na kartce, jakie jest jego największe pragnienie. Gerard napisał wówczas: "Bardzo kochać Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z Bogiem; czynić wszystko dla
Pana Boga; kochać wszystkich ze względu na Pana Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć; jedyne co się w życiu liczy, to pełnienie woli Bożej". Młody organizm, spalany nadmiernym życiem wewnętrznym i surowością, zaczął gwałtownie słabnąć. Przełożeni dla ratowania zdrowia posłali brata Gerarda do Materdomini w okolicach Avellino w nadziei, że klimat górski go
podtrzyma. Niestety, Gerard zmarł na rękach ojców i braci w nocy z 15 na 16 października
1755 roku, mając zaledwie 29 lat. Modlitwa. Boże, dzięki Twojej łasce św. Gerard wytrwale
naśladował Chrystusa w Jego ubóstwie i pokorze. Spraw, abyśmy dzięki niemu byli wierni
naszemu powołaniu i osiągnęli doskonałość, której nadzieję dał Twój Syn. Amen.

Znalezione…

Z Watykańskiej Ziemi…

13 sierpień 1936. Dziś wieczorem przenika mnie
obecność Boża, w jednej chwili poznaję wielką
świętość Boga. O, jak mnie przytłacza ta wielkość Boga, wtenczas poznaję całą przepaść
swą i nicość. Jest to wielka męka, bo za poznaniem idzie miłość. Dusza gwałtownie rwie się do
Boga i stają wobec siebie dwie miłości: Stwórca
i stworzenie; jedna kropelka chce się mierzyć
z oceanem. W pierwszej chwili kropla chciałaby
w sobie zamknąć ten ocean niepojęty, ale w tej
samej chwili poznaje, że jest jedną kropelką
i wtenczas zostaje zwyciężona, przechodzi cała
w Boga jak kropla w ocean... Ten moment
w pierwszej chwili jest męką, ale tak słodką, że
dusza, doznając jej, jest szczęśliwa. [Dz. 702]

Dziś 13 października Papież Franciszek
poświęci świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej okazji do Watykanu przywieziona
została figura Matki Bożej Różańcowej
z Kaplicy Objawień w sanktuarium maryjnym w Fatimie. Dzień Maryjny wpisuje się
obchody ogłoszonego przez Benedykta
XVI Roku Wiary.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty.
Niech Mistrzyni Wychowawców Najświętsza Maryja Panna wyprasza Wam łaski
u swego Syna Jezusa.

Zakonnie…
Służebnice – są zgromadzeniem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, którego podstawowym
zadaniem jest tworzenie wspólnoty miłości, opartej na życiu trzema radami ewangelicznymi.
Swoje powołanie służebnice realizują poprzez działalność apostolską. Duchowość zgromadzenia opiera się na nauce teologicznej wschodnich ojców Kościoła oraz bizantyjskoukraińskiej tradycji liturgicznej. Wyraża ją herb wspólnoty, na który składa się krzyż, litera „M”
oraz trzy gwiazdy oznaczające trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oraz
trzy cnoty: cichość, pokorę i miłość siostrzaną. Zgromadzenie powstało w 1892 r. na Ukrainie, założyli je: s. Jozafata Michalina Hordaszewska, o. Jeremiasz Łomnicki i ks. Cyryl Sielecki. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. /za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry czło- Redaktor gazety pyta profesora,
wiek z dobrych czynów poznawany bywa.” /W. Potocki/ docenta i studenta, ile czasu trzeba, żeby opanować język chiński:
Tu es Petrus…
- Pięć lat - odpowiada profesor. 31. Św. Euzebiusz (18.IV.309/310-17.VIII.309/310) Eu- Myślę, że trzy lata przy intensywzebiusz zmarł po krótkim sprawowaniu swego urzędu nym uczeniu się - mówi docent (308/309-310) na wygnaniu, na Sycylii. Zwłoki jego po- A na kiedy potrzeba? - pyta stuchowano w Katakumbach Kaliksta.
dent.

Coś dla ducha…
„O czterech ludziach”
Było sobie czterech ludzi, którzy się zwali: KAŻDY, KTOŚ, KTOKOLWIEK i NIKT. Mieli do
wykonania bardzo ważne zadanie i KAŻDY był pewien, że KTOŚ się do niego na pewno zabierze. Mógł to wprawdzie zrobić KTOKOLWIEK, ale nie zrobił tego też NIKT. Wtedy KTOŚ
wpadł w gniew, gdyż było to zadanie dla KAŻDEGO. KAŻDY zaś myślał, że wykona je może
KTOŚ, w dodatku NIKT nie wiedział, że owego dzieła nie wykonał KTOKOLWIEK. Na koniec
KAŻDY oskarżał KOGOKOLWIEK, podczas gdy NIKT nie zrobił tego, czego dokonać mógł
KAŻDY.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

