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Poniedziałek 02.08 Dzień Powszedni
1730 + Anielę, Stanisława i Józefa Malickich z int. córki
1800 + Józefa Daleszaka z int. rodziny
Wtorek 03.08 Dzień Powszedni
1800 + Zofię, Jana Woźniczków z int. córki
Środa 04.08 Św. Jana Marii
Marii Vianey’a, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1800 + Stanisława Malickiego (14 r. śm.) z int. Krzysztofa Malickiego z rodziną
Czwartek 05.08 Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP (wsp. dowolne)
700 + Czesława Lużyńskiego w r. śm. Bolesława Genowefę Stanisława Lużyńskich z int.
rodziny
1800 + Mariannę Frankowicz (3 r. śm), + Władysława Frankowicza z int. rodziny Łysaków
Piątek 06.08 Przemienienie Pańskie (święto)
700 + w r. śm. Mariana Janinę Pobochów z int. rodziny
1800 + Jana, Annę Rabiejów, Jana, Władysławę Stachurów, + Zofię, Stefana Dziewięckich,
+ Stefanię, Władysława Kruków, Mariannę, Władysława Kutów z int. Rabiejów
Sobota 07.08 Bł. Edmunda Bojanowskiego (wsp. Dowolne)
700 + Henryka Sławińskiego z int. rodziny
1730 Do SPJ i MB o bł. dla Darii w r. ur. i Jakuba z okazji 5 r. ur. z int. rodziców
1800 + Janinę Ślusarczyków, + Anielę, Jana Malickich z int. rodziny
Niedziela 08.08 XIX Niedziela Zwykła
800 + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, + Annę, Anetę Bekier z int. Gruszczyńskich
1000 + Henryka Metrykę (r. śm) z int. żony
1200 + Helenę Kruk, + Władysława, Eugeniusza, Tadeusza Kruków, Danutę Stokowiec
z int. Lewoniewskich
1600 za zm. księży którzy pracowali w parafii Brzeziny z int. Zegadłowej

O Chryste
przemień nas
Komentarz…
„Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, żeby się podzielił ze mną
spadkiem” – zwrócił się ktoś
z tłumu do Jezusa. Jezus mu
odpowiedział: „Któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad
wami?” Człowiek ten nie prosił
o radę. Chciał, żeby Jezus stanął po jego stronie, uznał go za
pokrzywdzonego.
Dotykamy
ogromnie ważnego zagadnienia, znacznie szerszego od
spraw spadkowych. Tak często
domagamy się, żeby Kościół
poparł nasze stanowisko, potępił taki czy inny ustrój społeczny, albo pochwalił to, co nam
wydaje się słuszne. Czy nie jest
to czasem krótkowzroczność,
pycha, wygórowana ambicja?
Czy postępowanie nasze jest
zawsze zgodne z Ewangelią?
Raczej siebie oskarżajmy, a nie
innych.
/ks. Jan Twardowski/

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

Słowo Boże na dziś…
Ekstra…
×1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
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Czytania: Koh 1,2;2,21-23 / Kol 3,1-5.9-11 Ewangelia:
Łk 12,13-21
„Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił
ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,
bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij
i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy odbie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi
dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.”

Boży człowiek… - św. Alfons Maria Liguori (1 sierpnia)

A w parafii…
▪ 6 sierpnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich na spowiedź i nabożeństwo
▪ Za dwa tygodnie w naszej parafii przypada odpust, pamiętajmy także o uporządkowaniu na
ten czas grobów i chwastów na cmentarzu.
▪ Wakacje to czas urlopowania, do naszej parafii przyjeżdżają rodzimi księża i siostry zakonne. Nie zapomnijmy o nich w swoich modlitwach.

Intencja różańcowa na sierpień

Bliżej Eucharystii…

Ogólna - Aby bezrobotni, bezdomni
i wszyscy potrzebujący znajdowali
zrozumienie i gościnę oraz konkretną
pomoc w przezwyciężaniu trudności.
Misyjna - Aby Kościół był „domem”
wszystkich i z gotowością otwierał
drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają
do emigrowania do innych krajów.

Konfesjonał – jest tradycyjnym miejscem sprawowania pokuty i pojednania. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa confessio (= wyznanie). Nazwa ta
wskazuje, że właśnie tam penitent wyznaje przed
kapłanem swoje grzechy, czyli spowiada się. Pierwotnie konfesjonał był jedynie siedzeniem dla kapłana, który sprawował sakrament pokuty. Z czasem
pojawiła się kratka oddzielająca spowiednika od penitenta, a także zaczęto zabudowywać to miejsce
celem zapewnienia jak najlepszych warunków do
odprawiania spowiedzi (chodzi przede wszystkim
o wyciszenie tego miejsca, a także o zachowanie
dyskrecji). Bywa, że w tym celu konfesjonały
umieszczone są w specjalnej kaplicy zwanej niekiedy kaplicą pojednania. Mimo że dzisiaj bardzo często pojawia się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem, by kontakt pomiędzy spowiednikiem i penitentem był bardziej osobisty, to jednak zawsze wierni powinni mieć możliwość przystępowania do sakramentu pokuty w zamkniętym konfesjonale.
Kredens – stolik, półka znajdująca się w prezbiterium, na którym przygotowane są naczynia liturgiczne do sprawowania Mszy św. (kielich, ampułki,
puszki, lawaterz).

Sierpień miesiącem trzeźwości
Z Apelu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010: Otwórzmy nasze serca na ważne słowa tegorocznego hasła: „Abstynencja jest darem
miłości”. Zapytajmy dzisiaj z odwagą:
czy mam w sobie tyle miłości do Boga,
drugiego człowieka, rodziny i ojczyzny,
aby ofiarować ten wielki dar – dar abstynencji? Bierzmy przykład z tych, których codzienne świadectwo przyczynia
się do umocnienia trzeźwości w naszym narodzie. Niech ono będzie
ziarnem, które wyda stokrotny plon w
życiu polskiego społeczeństwa.

Piesza Pielgrzymka Kielecka
Decyzją ks. biskupa ordynariusza Stanisława Szymeckiego,
Piesza Pielgrzymka Kielecka wyruszyła po raz pierwszy na
szlak pątniczy 7 sierpnia 1982 roku. W pielgrzymce wzięło
udział 1700 pątników. Przez pierwsze trzy lata trasa pielgrzymki
prowadziła na Jasną Górę z Wiślicy, kolebki chrześcijaństwa
polskiego przez Pińczów, Jędrzejów, Oksę, Dzierzgów, Secemin, Koniecpol, Mstów. Pierwszym kierownikiem pielgrzymki był
ks. Marian Janus, który przez kolejne 22 lata jej przewodził. Duże zasługi w rozwój i charakter Pielgrzymki wniósł biskup pomocniczy Mieczysław Jaworski, który przez 21 lat, do swojej
śmierci, pielgrzymował. Od 2004 roku nowym kierownikiem
Pielgrzymki jest ks. Józef Kubicza. W Pielgrzymce kieleckiej
uczestniczy około 3000 pątników zorganizowanych w 13 grupach. Uroczyste wejście na Jasną Górę ma miejsce 13 sierpnia
o godz. 14.00. Obecnie z pątnikami pielgrzymuje także ks. Bp.
Kazimierz Gurda. Zapraszamy na pielgrzymi szlak – początek 6
sierpnia w Wiślicy.

Św. Alfons Maria Liguori włoski duchowny katolicki,
założyciel redemptorystów, biskup, kaznodzieja i poeta, święty katolicki, doktor Kościoła. Syn neapolitańskiego arystokraty Józefa i Anny, był niezwykle
uzdolniony w dziedzinie literatury, malarstwa i muzyki.
Jego kolędy są do dziś popularne we Włoszech. Gdy
ukończył 16 lat zdobył podwójny doktorat z prawa
świeckiego i kościelnego. Będąc cenionym adwokatem, w wyniku uknutej intrygi, przegrał prowadzony
proces sądowy. Boleśnie zraniony nieuczciwością
ludzką, wstąpił do seminarium i w wieku 30 lat został
księdzem. Postanowił poświęcić się bez reszty Bogu
i ludziom. Założył Zgromadzenie Redemptorystów wspólnotę posłaną do najbardziej opuszczonych
i ubogich. Zasługi związane z tą działalnością sprawiły, że został biskupem. Zmarł. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło Neapolu. Modlitwa: Boże, któryś lud Twój wierny, dla wskazywania mu drogi zbawienia błogosławionym Alfonsem, wielkim
sługą Twoim obdarzył, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy posiadając go jako mistrza życia
chrześcijańskiego na ziemi, zasłużyli sobie mieć go przyczyńcą w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Zagadki Boże są bardziej zadowalające Do drzwi domu blondynki pukają sąsiadki. Blonniż rozwiązania człowiecze.”
dynka pyta: - Kto tam? - Sąsiadki! - Blondynka
/Gilbert Chersterton/ odpowiada: - Nie, nie ma siatek!

Coś dla ducha…
„U fryzjera”
Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli rozmawiać o różnych sprawach. Ni z tego, ni z owego, wywiązała się rozmowa o Bogu. Fryzjer powiedział:
- Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje.
- Dlaczego pan tak uważa? - zapytał klient.
- Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się przekonać, że Bóg nie istnieje. Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że istniałoby tyle osób chorych? Istniałyby opuszczone dzieci? Gdyby istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie byłoby cierpienia... Po prostu nie mogę sobie wyobrazić Boga, który na to wszystko pozwala.
Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Nie chciał wywoływać niepotrzebnej dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient zapłacił i wyszedł. I w tym momencie zobaczył
na ulicy człowieka z długą zaniedbaną brodą i włosami. Wyglądało na to, że już od dłuższego
czasu jego włosy i broda nie widziały fryzjera. Był zaniedbany i brudny.
Wtedy klient wrócił i powiedział:
- Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją!
- Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem jednym z nich!
- Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie byłoby ludzi z długimi włosami
i brodą, jak ten człowiek na ulicy.
- A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko ludzie nie poszukują nas z własnej woli.
- No właśnie - powiedział klient. - Dokładnie tak. Bóg istnieje, to tylko ludzie Go nie szukają
i robią to z własnej woli, dlatego jest tyle cierpienia i bólu na świecie.
Bóg nie obiecywał dni bez bólu, radości, bez cierpienia, słońca bez deszczu.
Obiecał siły na każdy dzień, pociechę wśród łez i światło na drodze...
/Autor nieznany/

