OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 26.07 Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP (wsp. obowiązkowe)
1800 + Teresę Żbikowską (10 r. śm), + Andrzeja Zychowicza z int. rodziny
Wtorek 27.07 Dzień Powszedni
1800 + Genowefę Baran (r. śm) z int. córki
Środa 28.07 Dzień Powszedni
1800 +Stefana Domagałę (r. śm), Jana Marię Domagałów z int. rodziny
Czwartek 29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)
700 + Jana, Józefę Mariannę Kruk zm. z rodziny Kruków
1800 + Stefana, Helenę Boratyńskich z int. córki
Piątek 30.07 Dzień Powszedni
1800 + Stanisława Kochana (r. śm.) z int. syna z rodziną
Sobota 31.07 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu dla Bożeny i Krzysztofa w 24
rocznicę ślubu z int. rodziców
1530 + Mariannę Frankowicz, Stefana Domagałę z int. rodziny
1700 ślub Madej Agnieszka i Sęk Robert
Niedziela 01.08 XVIII Niedziela Zwykła
800 + Stanisława Szyszkę (r. śm) Sabinę i Piotra Marców z int. siostry
1000 + Adama Młynarczyka z int. rodziców
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
1600 zm. z rodziny Malickich, zm. z rodz. Tetelewskich Baranów z int. Malickich z Chęcin
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Komentarz…
Niektórym się wydaje, że są już wystarczająco święci i nie potrzebują
o nic Boga prosić. Mogą tylko za
wszystko dziękować: za słońce
i deszcz, za łatwe i trudne szczęście, za przysłane przez krewnych
dolary i nawet za złotówki. Tymczasem Pan Jezus nawołuje do błagalnej modlitwy: „Proście a będzie
wam dane; kołaczcie, a otworzą
wam.” Mamy o wszystko prosić.
Przypomnijmy sobie słowa Jezusa
o szczeniętach, które czekają na
okruchy
ze
stołu
pańskiego.
Wszystkie modlitwy nasze będą wysłuchane. Nie zawsze, prosząc
o razowiec, dostaniemy razowiec na
miodzie. Nie zawsze, prosząc o rybę, dostaniemy szczupaka. Duch
Święty da nam to, co najpotrzeb„Tobie dziś w ofierze, serce daję swe, niejsze, choćby nam się wydawało,
o utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe” że gryziemy twardy kamień.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Modlitwa…
Ojcze mój, dziękuję Ci, że jesteś wszechmocny i dlatego masz zawsze dla mnie jakieś
wyjście we wszystkich moich troskach, bo Ty, mój Ojcze, jesteś ponad nimi wszystkimi.
Dziękuję Ci, Ojcze, że świeci nade mną słońce Twojej łaski i co dzień wschodzi nade ną,
by spływały na mnie promienie Twej miłości i mocy.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Irenę Gruszczyńską z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †
Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59, ks. Wikariusz 041 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
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W E W E N Ę T R Z N E G O

Czytania: Rdz 18,20-32 / Kol 2,12-14 Ewangelia:
Łk 11,1-13
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do
Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich:
Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie
mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie
mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb,
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi
o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jakub Starszy (25 lipca)

▪ Przypominamy wszystkim parafianom, że także w czasie wakacji na Eucharystii obowiązuje
odpowiedni i godny strój.
▪ Pamiętajmy o zasadach wyrzucania śmieci do kontenerów obok cmentarza: w metalowym
składowane jest tylko szkło, a w betonowym pozostałe odpady wyłącznie z cmentarza.
▪ 5 września 2010 r. odbędzie się II Brzeziński Piknik Artystyczny. Miłośnikom fotografowania
organizatorzy proponują wzięcie udziału w konkursie fotograficznym związanym z miejscowościami Brzeziny i Podwole (plenery, obiekty, ludzie, zdarzenia). Prace konkursowe (max.
10 fotografii w formacie 15x21 + wersja cyfrowa) w teczce z dołączoną zamkniętą kopertą
z danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego) należy składać u
prezesa Stowarzyszenia Janusza Wojtysia (ul. Chęcińska 331), bądź w sekretariacie Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach w godz. 8.00-14.00. Termin składania prac 22.08.2010

Jakub Większy zwany także Starszym, apostoł, był bratem świętego Jana, synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał prawdopodobnie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących
i posługujących Jezusowi. Należał do
uprzywilejowanych uczniów Chrystusa,
którzy byli świadkami wskrzeszenia
córki Jaira przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Jakub
i Jan znani byli z porywczego charakteru, dlatego też Chrystus nazwał ich Synami Gromu. Herod Agryppa I wnuk
Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem podczas pierwszego prześladowania w 44 roku. Tradycja utrzymuje,
że apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą,
nawrócił się na wiarę chrześcijańską.
Relikwie świętego Jakuba są czczone
w Santiago de Compostela dokąd zostały przewiezione z Jerozolimy w VII
w. Modlitwa: Racz Panie lud Twój łaskawie strzec i uświęcać, aby wsparty
pośrednictwem apostoła Twojego Jakuba, postępkami swoimi Tobie się podobał i w swobodzie ducha Ci służył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ćwiczenia duchowe

Bliżej Eucharystii…

Rekolekcje Ignacjańskie jest to coraz bardziej znana forma rekolekcji,
dzięki której również dzisiaj wielu
ludzi młodych i starszych znajduje
skuteczną pomoc w spotkaniu z Bogiem i ze sobą samym. Nazywane
są ignacjańskimi bo ich autorem jest
św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów. W rzeczywistości nie
on wymyślił czy stworzył tę metodę,
ale opisał w niej to, co sam wcześniej przeżył i w jaki sposób był
prowadzony przez Boga. Ich
ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia
książeczki Ćwiczeń, opisującej treść
Rekolekcji i sposób ich odprawiania,
w 1548 roku przez papieża Pawła
III. W ten sposób Kościół wzbogacił
się o nową metodę, ułatwiającą odkrywanie woli Bożej przez człowieka. W Polsce jest kilka ośrodków jezuickich, gdzie można odbyć te duchowe ćwiczenia. Są to: Częstochowa,
Czechowice-Dziedzice,
Gdynia, Kalisz, Sucha na Pomorzu,
Warszawa, Zakopane. Więcej na:
www.rekolekcje.vel.pl

Ambona – jest miejscem, przy którym sprawowana
jest Liturgia Słowa, jest miejscem, z którego głosi się
Słowo Boże. W duchu Soboru Watykańskiego II, który
mówi o dwóch stołach zastawianych podczas liturgii,
jak ołtarz jest stołem eucharystycznym, tak ambona
stanowi stół, który zastawiony jest Słowem Bożym.
Dlatego od ambony wykonuje się czytania, psalm, odczytuje się Ewangelię, wygłasza się homilię i odczytuje
się modlitwę wiernych. Nie powinno się natomiast wykonywać przy niej innych części, jak np. komentarze liturgiczne. Na przestrzeni wieków ambona przybierała
różne kształty. Począwszy od średniowiecza, gdy
świątynie miały dość duże rozmiary (np. gotyckie kościoły), ambona była umieszczana na podwyższeniu,
by głos kaznodziei mógł dotrzeć do wszystkich wiernych. Dziś ambonę umieszcza się zwykle w prezbiterium, w pobliżu ołtarza, by uwydatnić wspomnianą na
początku rzeczywistość dwóch stołów.
Katafalk - Nazywany także „łoże umarłych”, lub mary,
trumna (łacińskie castrum doloris) przy Eucharystii za
zmarłych, podczas nieobecności ciała zmarłego. Obrzęd pogrzebania ciała wymagał wniesienia trumny do
kościoła i ustawienia jest na jakiejś podstawie. Po
mszy przy trumnie odbywała się „absolucja” czyli
ostatnie pożegnanie zmarłego. Ponieważ nie zawsze
istniała możliwość przynoszenia trumny ze zwłokami,
utarł się zwyczaj wystawiania konstrukcji podobnej do
trumny, nakrywanej czernią, nazwano te konstrukcję
z grec. tumbos, łać. Tumba - tumbą tzn.(dosłownie)
grób, katafalk.

Jakubowy odpust
Dzisiaj przypada uroczystość św. Jakuba Starszego Apostoła - patrona
pielgrzymek, którego sanktuarium w Santiago de Compostela od wielu
wieków nawiedza wielu pielgrzymów z całego świata, przemierzających
tysiące kilometrów na Camino. W całej Polsce będą z tej okazji specjalne wydarzenia w kościołach pod wezwaniem tego patrona i na szlakach Camino.

Zamyśl się…

Uśmiech…

"Musimy
nauczyć
się żyć jak bracia,
jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy."
/Martin Luther King/

Jasio dostał od cioci z zagranicy niezwykły upominek - aparat do wykrywania kłamstw. Nazajutrz wraca ze szkoły i od progu wola: - Dostałem piątkę z matmy! Aparat: - Piiip! - Mama strofuje synka: - Nie kłam!
Bierz przykład ze mnie. Gdy chodziłam do szkoły, miałam same piątki!
Aparat: - Piiip! - Ojciec dodaje: - Bo wy macie teraz za dobrze i nie
chce się wam uczyć. Gdy ja chodziłem do szkoły... Aparat: - Piiip!

Coś dla ducha…
„O sklepie i supermarkecie”
Ubogi Żyd, właściciel sklepiku, wyznał zmartwiony rabinowi swoje obawy i kłopoty. Oto dokładnie naprzeciwko jego "interesu" powstał wielki supermarket, czyli potężna konkurencja,
której nie wytrzyma mały sklepik. Od lat należy ten kantorek do naszej rodziny - tłumaczył
i jeżeli stracę klientów, oznacza to dla mnie kompletną ruinę, gdyż do niczego innego się nie
nadaje. Rabin słuchał uważnie, a potem odezwał się z namaszczeniem: - Jeżeli boisz się
właściciela supermarketu, będzie go nienawidził. I właśnie nienawiść stanie się twoją ruiną! Co mam więc robić? - zapytał zrozpaczony sklepikarz. - Każdego ranka wychodź na chodnik
- odpowiedział mistrz i błogosław swemu "interesowi", aby dobrze prosperował. Potem odwróć się i błogosław tak samo sklep naprzeciwko! - Co?! - nie wytrzymał kupiec - mam błogosławić swego konkurenta i niszczyciela? - Każde błogosławieństwo - tłumaczył uczony mąż jakie dzięki tobie stanie się jego udziałem, powróci do ciebie. Ale i wszelkie zło, jakie ściągniesz na niego, wróci do ciebie i zniszczy cię doszczętnie. - Za pół roku zjawił się ten sam
sklepikarz, aby rabinowi donieść, że rzeczywiście jak przewidywał musiał zwinąć swój "interes", ale teraz jest dyrektorem supermarketu i powodzi mu się lepiej niż przedtem!
/Autor nieznany/

