OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 28.10 Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)
1530 + Mieczysława Rabieja, Jakuba, Magdalenę Rabiejów, Jana, Annę, Mariannę, Stanisława Kulczykowskich, Stefanię Węgrzyn z int. Rabiejów
1600 + Władysława, Edwarda zm. z rodziny Ślusarczyków, Nowaków z int. rodziny
Wtorek 29.10 Dzień Powszedni
1530 + Zdzisława Metrykę (r. śm.) z int. rodziny
1600 + Władysława Tetelewskiego, Anielę, Franciszka Baranów, Marię Dąbek zm. z rodziny Baranów, Baryckich, z int. Tetelewskich
Środa 30.10 Dzień Powszedni
1530 + Mariana Szewczyka, Mariannę, Tadeusza, Bogdana Kowalskich z int. rodziny
1600 + Adama Frankowicza z int. rodziców
Czwartek 31.10 Dzień Powszedni
1530 + Annę Litwin (16 r. śm.) Stefana, Teresę, Mariana Litwinów, Zofię Wojtyna, Stanisława Folusza, Mariannę Więcławską, Stefanię Łatosz z int. Ślizankiewiczów
1600 + Władysława Wojdę, Stanisława Malickiego z int. dzieci
Piątek 01.11 Wszystkich Świętych (uroczystość)
800 1) + Jerzego Łysaka (25 r. śm.), Marię, Władysława Frankowiczów zm. z rodziny Łysaków z int. rodziny Łysaków
2) + Celinę Więcek z int. Wecka z dziećmi
1000 + Magdalenę Woźniak z int. rodziców
1200 Msza Święta za zmarłych parafian
Sobota 02.10 Wszystkich wiernych zmarłych (wspomnienie obowiązkowe)
800 + Franciszkę Szyszka (46 r. śm.) z int. córki
830 + Andrzeja, Katarzynę Golów, Józefa, Jana, Katarzynę Plewów z int. rodziny
900 + Kazimierza Mazura z int. córek z rodzinami
930 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Edwarda Władyszewskiego
1200 + Henryka Kowalskiego z int. żony z dziećmi i Edwarda Malickiego
1530 + Tadeusza, Genowefę Januszków z int. córki z rodziną
Niedziela 03.10 XXXI Niedziela Zwykła
800 + Henryka Materka (r. śm.) z int. żony z dziećmi
1000 Jana Stachurę, Jana, Katarzynę Stachurów, Jan, Małgorzatę, Józefa Kurtków
1200 Władysława Bedlę (12 r. śm.) z int. Bedlowej
1530 Mariana, Czesława Bedlów z int. Pobochowej

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Komentarz…
„Modlitwa to szukanie relacji
z Bogiem. A jak w każdej relacji przede wszystkim liczy
się nie technika komunikacji,
ale osoby, które w niej
uczestniczą. Technika jest
w służbie osoby. Podobnie
modlitwa. To nie zewnętrzne
jej formuły czy piękno ułożonych sformowań decydują
o jej owocności, o pokoju, radości, nadziei, które wraz
z nią przychodzą, ale dyspozycja serca człowieka, który
staje do modlitwy. Zastanawiające, jak ciało celnika wyraża jego ducha i znajduje
odbicie w łowach. To prawdziwa modlitwa serca, która
owocuje zbawieniem.”
/ks. Maciej Warowny/

Oddaję się
Tobie Panie,
Ty mnie
świętym
uczynisz!

Ekstra…
× 27.10 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
× 30.10 - Dzień Kobiecości
× 31.10 - Światowy Dzień Oszczędzania

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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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Syr 35,12-14.16-18 / 2 Tm 4,6-9.16-18
Ewangelia: Łk 18,9-14
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: ”Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Frumencjusz (27 października)

▪ W zeszłą niedzielę w naszej parafii z okazji dnia seminaryjnego gościł diakon Adam Koćwin
alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, pochodzący z Czarncy. Serdeczne
Bóg zapłać za wygłoszone kazania.
▪ 1 listopada będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Ten dzień to także odpust parafialny w naszym kościele. Przypominamy o możliwości otrzymania odpustu zupełnego. Msze św. będą odprawione o godz. 8.00, 10.00 (ołtarz polowy) i 12.00 (ołtarz polowy).
▪ Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na czuwanie pn. „Świętych obcowanie”, które
odbędzie się w naszym kościele 31 października o godz. 18.00. Podczas spotkania modlitewnego będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, oddania czci ok. 30 relikwiom oraz uczestniczenia w procesji świętych i błogosławionych wokół kościoła. W miarę
możliwości prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów.
▪ W dniach 31 października – 3 listopada odbędzie się V Kwesta na rzecz odnowy cmentarza
w Brzezinach. Przez cztery dni przed brzezińską nekropolią będą kwestowali samorządowcy,
pracownicy oświaty, strażacy, członkowie stowarzyszenia oraz uczniowie szkół w Brzezinach, Kowali, Bilczy i Morawicy. Młodzież (schola, ministranci, redakcja Sanctusa) będzie
tradycyjnie rozprowadzała znicze-cegiełki. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.
Intencja różańcowa na listopad:
W poszukiwaniu…
Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają W najbliższy piątek będziemy obchodzić
trudności, doznali pociechy w cierpieniach,
wielkie święto w Kościele, podczas któwsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierrego będziemy cieszyć się z tego do
ności. Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce
czego wszyscy dążymy, a co już niektóŁacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościorzy osiągnęli. Tak jak za życia świętujełów jako owoc misji kontynentalnej.
my razem z najbliższymi pierwszą koTu es Petrus…
munię świętą, sakrament zawarcia mał33. Św. Sylwester I (31.I.314-31.XII.385) Sylwe- żeństwa itd., tak w piątek będziemy
ster był całkowicie zdominowany przez cesarza współweselić się z tymi, którzy już teraz,
Konstantyna. W obradach synodu w Arles (314), jak wierzymy, żyją w raju, który przygogdzie toczył się spór na temat herezji donatystów, tował dla nas Bóg. Zgodnie z wiarą
mimo zaproszenia go przez cesarza nie wziął w świętych obcowanie możemy modlić
udziału; podobnie nie uczestniczył w I Soborze się o wstawiennictwo dla nas i ludzi obok
Nicejskim w sprawie Ariusza, gdzie reprezentowa- nas, aby kiedyś każdy z nas zajął przyli go legaci. Czy w ten sposób chciał zaprotesto- gotowane dla nas mieszkanie. Następwać przeciwko zwoływaniu synodów przez cesa- nego dnia wspominamy wszystkich
rza, trudno orzec; w każdym razie później żaden zmarłych, w tym dniu szczególnie mobiskup rzymski nie wziął udziału w obradach sy- dlimy się za dusze, które być może ponodu, który zwołał cesarz. Sylwester kontynuował trzebują naszej modlitwy. Stając przy
budowę kościoła na Lateranie i kazał zbudować grobie zgodnie z wiarą Kościoła możemy
bazylikę św. Piotra w Rzymie. Wspomnienie litur- mieć nadzieję, że każdy, kto zachował
giczne, 31 grudnia, (prawdopodobnie dzień jego prawo Boże i wierzył w Chrystusa będzie
miał życie wieczne.
/KK/
śmierci w roku 335).

„Idźcie bez obawy, aby służyć”
W dniach 11-12 października odbyło się VIII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Na tym wydarzeniu nie zabrakło też młodzieży z naszej parafii pod opieką ks. Dariusza Milera, która
uczestniczyła w pierwszym dniu spotkania. Po dojeździe do parafii św. Jadwigi w Kielcach,
na wszystkich uczestników czekał poczęstunek. Po nabraniu sił, młodzież integrowała się
podczas wspólnych tańców na placu przed świątynią. Kiedy młodzi rozruszali się, nadszedł
czas na zasadniczy punkt spotkania: adorację Najświętszego Sakramentu. Chwilę wcześniej
młodzież miała okazję obejrzeć krótki film o bł. Jose Sanchezie del Rio - meksykańskim męczenniku, który zginął jako młody chłopiec nie chcąc wyrzec się wiary w Boga.
/TK/

Żywot Frumencjusza przekazał potomnym Rufin. Według jego relacji pewien filozof z Tyru w towarzystwie dwóch swoich uczniów Frumencjusza i Edezjusza - udawał się do Indii. Jednak burza
zagnała jego okręt do granic Etiopii. Tam zostali pochwyceni
i wzięci do niewoli. Odesłano ich na dwór króla do AxumNa dworze królewskim doszli do najwyższych godności. Frumencjusz
miał zostać sekretarzem królewskim. Niedługo potem obaj młodzieńcy poprzez kupców chrześcijańskich zapoznali się z Kościołem katolickim. Odtąd stali się najżarliwszymi propagatorami wiary w Chrystusa. Za pozwoleniem syna królowej, który objął z kolei
tron, Edezjusz wrócił do Tyru, a Frumencjusz udał się do Egiptu,
do Aleksandrii, gdzie z rąk św. Atanazego ok. roku 340 przyjął
sakrę biskupią. W taki to sposób został nie tylko ojcem chrześcijaństwa w Etiopii, ale także hierarchii kościelnej, którą tam założył. Było to za czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego i jego syna Konstancjusza. Król Ezan nie tylko dał Frumencjuszowi pełną
swobodę w tej pięknej akcji, ale nawet sam z jego rąk wraz z bratem przyjął chrzest. Modlitwa. Święty Frumencjuszu ucz nas jak
przybliżać innych ludzi do Chrystusa naszego Pana. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka
nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie
ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma
nas.”
/Epikur/

W armii rosyjskiej postanowiono wprowadzić zmiany: - Teraz będziecie - mówi dowódca - zmieniać
codziennie koszule. Tak jak w armii amerykańskiej.
- No to trzeba będzie ustalać kto z kim....

Coś dla ducha…
„O świętości życia”
W mieszkaniu ks. kardynała Karola Boromeusza zebrała się grupa księży. Toczyła się ożywiona dyskusja. Nagle jeden z uczestników powiedział: - A cóż byście zrobili, gdybyśmy za
godzinę mieli stanąć na Sąd Boży? - Pokój zaległo milczenie. Goście spoglądali po sobie zakłopotani. Każdy ociągał się z wypowiedzeniem swego zdania, ustępując pierwszeństwa gospodarzowi. Gospodarz jednak ani myślał odpowiadać na pytanie. Cisza trwała aż nadto długo. Przerwał ją siwowłosy dostojnik Kościoła w czarnej sutannie: - Ja poszedłbym do kościoła
i z modlitwą na ustach oczekiwałbym na spotkanie ze "śmiercią". - Ja zaś - odparł inny - testamentem przekazałbym swój dobytek na rzecz biednych. Ich modlitwy zapewniłyby mi
uwolnienie od win doczesnych i szczęśliwą wieczność. - Przede wszystkim poszedłbym do
spowiedzi - powiedział trzeci. - Wszedłbym na ambonę i pożegnałbym się ze swymi wiernymi,
przypominając im o dobrym, uczciwym życiu. - Wszyscy wypowiedzieli swoje zdanie. Sam
gospodarz, kardynał Karol Boromeusz, milczał. Wówczas jeden z kanoników zagadnął go:
- A cóż by uczynił Ksiądz Kardynał? - Kończyłbym rozpoczętą rozmową - odparł Karol Boromeusz. W pokoju zaległa cisza. Nikt z obecnych nie sądził, że taką czynnością wypada zajmować się w najważniejszej chwili życia. Jeden z księży powiedział: - Eminencjo, przecież od
tej jednej chwili zależy cała nasza wieczność. - Księże, czy ksiądz wie, w jakich okolicznościach nastąpi ta chwila? - Nie wiem. - Zgodzi się ksiądz również z tym, że życie nasze to
szereg niespodzianek. To łódka na głębinach morskich. Gwałtowny podmuch wiatru, a łódka
wywraca się i ginie bez ratunku. Powinniśmy zawsze tak żyć i tak działać, jakbyśmy chcieli to
robić w ostatniej chwili naszego życia. Inaczej mówiąc - powinniśmy starać się żyć zawsze
w łasce Bożej, w przyjaźni z Chrystusem.
Chrześcijanin - to przyjaciel Chrystusa! Czy jestem w stanie łaski uświęcającej? Czy żyję
w przyjaźni z Chrystusem?
/Autor nieznany/

