OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 12.10 Dzień Powszedni
1630 + Stefanię, Wincentego, Tadeusza Kruków z int. rodziny
1700 + Józefa Dziubka, Helenę, Władysława Dziubków, Stefana Kowalskiego Adama Cudzika z int. rodziny
Wtorek 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego,
Koźmińskiego, prezbitera, (wsp. obowiązkowe)
1630 + Jana Podsiadło (r. śm), + Ignacego Madysia, + Marię Madyś z int. rodziny.
1700 1) + Mariusza Prędotę (r. śm) z int. rodziców i rodzeństwa
2) urodzinowa i imieninowa Ks. Edwarda Nowaka z int. siostry
Środa 14.10
14.10 Św. Kaliksa I, papieża i męczennika ( wsp. dowolne)
700 + Józefa Daleszaka od wnuczka Szymona z rodziną
1700 + Franciszka, Anielę Zygmunta, Helenę, Stanisława, Wiktorię, Władysława Tetelewskich Kazimierę Wolszczak, Marię Dąbek z int. Tetelewskiej
Czwartek 15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obow.)
obow.)
700 Józefa Daleszaka od wnuka Krzysztofa z rodziną
1700 + Mariana Piotra, Mariannę Piotrowskich z int. rodziny
Piątek 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)
1700 1) + Mariannę, Stanisława Jędrochów, Kazimierę Stokowiec, Władysława, Józefę
Zawadzkich, Katarzynę i Anielę Jędrochę z int. rodziny
2) + Zofię Jana, Małgorzatę Woźniaków z int. wnuczki
Sobota 17.10 Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, (wsp. obowiązobowiąz-

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

XXVIII Niedziela Zwykła
11 października 2009 r.
Nr 46
Słowo Boże na dziś…
Czytania:

kowe)
kowe)
1630 Do MB Różańcowej, dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 40tą r. ślubu Mariana i Kazimiery Znoja
1700 + Annę, Augustyna, + Mieczysława, Jerzego Juliana Gruszczyńskich Jana Cudzika
z int. Gruszczyńskiej
Niedziela 18.10 XXIX Niedziela
Niedziela Zwykła
800 + Zdzisława Kubickiego, Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego z int. córki
1000 + Annę Gruszczyńską ( 18 r. śm) Augustyna, Mieczysława Juliana Gruszczyńskich
Jana Cudzika z int. Budzikowej
1200 + Jana Soję (r. śm) i Helenę Soja z int. rodziny
1600 + Kazimierza Baułę, Józefa i Edwarda Brzozów, Mirosława Kozłowskiego
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

IX Dzień Papieski

Ekstra…
× 13 października – Dzień Dawcy Szpiku
× 15 października – Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych
× 16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II
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Komentarz…
Pomódlmy się o spojrzenie Jezusa pełne miłości
na tych, którzy odchodzą od Niego. Nieprawdopodobne, ale On patrzy z miłością na grzeszników.
Czy umiemy tak spojrzeć na tego, który od nas odchodzi, nie chce z nami iść i nam służyć? Miłosne
spojrzenie zawsze jest początkiem nowych cudów.
/ks. Jan Twardowski/

Mdr 7,7-11
Hbr 4,12-13
Ewangelia: Mk 10,17-27
„Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana, pytał Go:
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca
i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy
Jezus spojrzał z miłością na niego
i rzekł mu: «Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego».
Uczniowie zdumieli się na Jego
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł
im: «Dzieci, jakże trudno wejść do
królestwa Bożego. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego». A oni tym
bardziej się dziwili i mówili między
sobą: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich
i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko
jest możliwe».”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Teresa od Jezusa (15 października)

▪ Dzisiaj w całej Polsce pod hasłem „Jan Paweł II – Papież wolności” obchodzony jest IX
Dzień Papieski. Połączony jest on z publiczną zbiórką pieniędzy. Zebrane w ten sposób
środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. Nasza
parafia także włącza się w tą akcję.
▪ 8 października uczniowie Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z nauczycielami udali się dwoma autokarami do Częstochowy na coroczny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Eucharystii sprawowanej na wałach jasnogórskich przewodniczył Nuncjusz Apostolski Arb. Józef
Kowalczyk, który wygłosił również homilię. Po modlitwie przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i czasie wolnym, nasi pielgrzymi udali się w drogę powrotną nawiedzając przy okazji Klasztor Cystersów w Jędrzejowie.
▪ 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Nie zapomnijmy o modlitwie i wdzięczności
wobec naszych nauczycieli i pedagogów.

Teresa de Cepeda przyszła na świat w małej miejscowości Avila. Jej matka była szlachcianką, ojciec zaś wywodził się z rodziny żydowskiej. Po matce która zmarła, gdy Teresa miała
14 lat dziewczynka odziedziczyła zamiłowanie do literatury. Opowieści o dzielnych pięknych
rycerzach rozpaliły w niej młodzieńcze uczucia. Szukając wielkiej miłości postępowała niekiedy lekkomyślnie, często zmieniając obiekt zainteresowania Kiedy miała lat 16 ojciec oddał ją
do sióstr Augustynek, rozzłoszczone jej flirtem z jednym z kuzynów. Tak rozpoczął się nowy
etap w życiu Teresy, naznaczony wewnętrzną walką i sprzecznymi tęsknotami. Teresa obawiała się potępienia i tego że może splamić honor rodziny. Kiedy zachorowała przeczytała listy św. Hieronima. Pod ich wpływem wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Avila. Stan jej
zdrowia się pogorszył. Przez kilka dni była w śpiączce. Częściowy paraliż utrudnił jej później
chodzenie. Wynagrodzeniem za jej cierpienia były wizje, które
przyczyniły się do jej prawdziwego nawrócenia. Teresa czuła się
coraz gorzej w klasztorze w którym nie obowiązywała ścisła
klauzura. Teresę traktowano podejrzliwie ze względu na jej
przeżycia mistyczne. Założyła więc w Avila klasztor św. Józefa,
inicjując reformę zakonu karmelitańskiego. Teresa od Jezusa,
jak ją nazywano, dala początek zakonowi karmelitów bosych.
Pozostawiła po sobie liczne dzieła m.in. „Twierdzę wewnętrzną”
i „Drogę doskonałości” które pozyskały jej tytuł doktora kościoła.
Modlitwa: Boże, modlę się za tych, którzy w zwątpieniu stają na
rozdrożu, tak jak święta Teresa z Avila. Niech dzięki jej wstawiennictwu łatwiejszy będzie wybór drogi pełnej wiary, cnót i miłości, która pochodzi od Ciebie. Amen

Orędownicy…

Objawione…

11 października w Rzymie odbędzie się kanonizacja 5 błogosławionych. Wśród nich znajduje się bł. Zygmunt
Szczęsny Feliński (abp
warszawski,
zesłany
przez władze carskie za
obronę Narodu i Kościoła na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą, upowszechnił nabożeństwo
majowe), bł. o. Damian
de Veuster (belgijski kapłan, który przez 15 lat
posługiwał wśród chorych na trąd, zmarł zarażony chorobą w wieku
49 lat, patron chorych na
trąd, AIDS i wszystkich
odtrąconych) oraz bł.
Jeanne Jugan (francuska zakonnica).
Módlcie się za nami!

Konsekracja
Cd. „Przed ołtarzem zaczęły się pojawiać jakieś ciemne postacie,
szare, które wznosiły ręce do góry. Najświętsza Dziewica powiedziała: «To błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na
wasze modlitwy, aby doznać ochłody. Nie przestawajcie się modlić za nie. One modlą się za was, jednak nie mogą prosić same
za siebie. To wy powinniście prosić za nie, aby im pomóc wyjść
na spotkanie z Bogiem, aby cieszyły się Nim wiecznie. Jak widzisz jestem tutaj cały czas... Ludzie odbywają pielgrzymki i szukają miejsc Mojej obecności. Jest to dobre z powodu wszystkich
łask, które tam się otrzymuje. Jednak w żadnym objawieniu, w
żadnym miejscu nie jestem obecna dłużej niż na Mszy św. U stóp
Ołtarza, gdzie jest celebrowana Eucharystia, zawsze Mnie spotkają. Pozostaję u stóp tabernakulum z Aniołami, ponieważ jestem
zawsze z Nim.» Widzieć to piękne oblicze Matki w tym momencie
‘Święty...’, jak również ich wszystkich promieniejących, z rękoma
złożonymi w oczekiwaniu tego cudu, który się powtarza ustawicznie, to jakby być w samym Niebie. I pomyśleć, że są ludzie, którzy
w tym momencie są roztargnieni albo nawet rozmawiają ze sobą.
Z bólem to mówię, o wiele bardziej może mężczyźni niż kobiety
stoją z założonymi rękami, jakby oddawali hołd Panu tak, jak równy z równym. Dziewica odezwała się: «Powiedz ludziom, że nigdy
człowiek nie jest bardziej człowiekiem niż wtedy, gdy zgina kolana
przed Bogiem.» Cdn.
(z objawienia Cataliny Rivas)

Różaniec
Odmawiając Różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko rozważamy postawę Jezusa
i Maryi, ale staramy się naśladować Ich w naszym życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii
modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną
ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat,
zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Miesiąc październik to czas, kiedy szczególnie powinniśmy pamiętać
o tej pięknej i działającej cuda modlitwie.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Gdy Bóg tekst ludzki przekre- Żona do męża: - Zobacz, ja muszę prać, prasować, sprząśla, to znaczy, że chce napisać tać, nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak Kopciuszek. Mąż
coś ważniejszego.” /J. Bossuet/ na to: - A nie mówiłem, że ze mną będzie ci jak w bajce?

Coś dla ducha…
„Prawdziwy ślepiec”
Stara perska bajka opowiada o człowieku, którego jedynym pragnieniem było: posiadać złoto,
całe możliwe do zdobycia złoto. Ta obsesja zżerała mu umysł i serce. Nie potrafił myśleć
o czymkolwiek innym ani pragnąć czegoś, co nie było złotem. Przechadzając się ulicami miasta, dostrzegał jedynie wystawy złotników, nie widząc wielu innych wspaniałych rzeczy. Nie
zauważał ludzi, nie spoglądał na błękitne niebo ani nie czuł cudownego zapachu kwiatów.
Pewnego dnia nie wytrzymał: wpadł do sklepu jubilerskiego i zaczął napełniać kieszenie złotymi pierścionkami, naszyjnikami i bransoletami. Oczywiście, gdy wychodził ze sklepu, został
aresztowany. A zdumieni jego czynem policjanci zapytali: - Jak mógł pan sądzić, że to się
panu uda? W sklepie było mnóstwo ludzi. - Naprawdę? – odparł zaskoczony. – Nie zauważyłem. Widziałem tylko złoto. „Mają oczy, a nie widzą”, mówi Pismo święte. Dzisiaj można powiedzieć to samo o bardzo wielu osobach. Są one oślepione blaskiem błyszczących przedmiotów, natrętnie i codziennie reklamowanych, tak jakby były wahadełkiem hipnotyzera.
Kiedyś pewien nauczyciel namalował na dużej białej kartce czarną plamkę i pokazał to
uczniom. - Co widzicie? – zapytał. - Czarną plamę – odpowiedzieli chórem. - Wszyscy zobaczyliście malutką czarną plamkę – zasmucił się nauczyciel – a nikt nie zauważył dużej białej
kartki. W Talmudzie, księdze zawierającej mądrości żydowskich nauczycieli pierwszych pięciu
wieków, jest napisane: „W świecie, który nadejdzie, każdy z nas będzie musiał opowiedzieć
o tych wszystkich pięknych rzeczach, jakie Bóg umieścił na ziemi, a jakich nie chcieliśmy dostrzegać”. Życie jest serią chwil: prawdziwy sukces polega na tym, by w pełni przeżyć je
wszystkie. Nie ryzykuj niedostrzeżenia wielkiej białej karty, rozglądając się za czarną plamką.
Bruno Ferrero

