OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 30.08 Dzień Powszedni
1730 + Genowefę, Władysława Metryków z int. Kopaczowej
1800 + Franciszka, Anielę Baranów, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskiej
Wtorek 31.08 Dzień Powszedni
1730 + Krzysztofa Machulskiego z int. żony i córki Magdaleny i córki Karoliny z mężem
1800 + Edwarda Machulskiego, + Krystynę Woś zm. z rodziny Machulskich z int. rodziny
Środa 01.09 Św. Bronisławy, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
1730 Do SPJ i MB w 18-tą r. urodzin Martyny Ziopaja
1800 Do SPJ i MB z prośbą o zdrowie i bł. w życiu w 50-tą r. urodzin Bożeny Wierzbickiej
i 30-tą r. urodzin Mariusza Wierzbickiego
Czwartek 02.09 Dzień Powszedni
1800 + Mariannę, Augustyna Stachurów z int. córki
Piątek 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, (wsp. obow.)
obow.)
700 + Janinę Praszkiewicz z int. syna z rodziną
1800 + Andrzeja Kowalskiego (r. śm), Józefa Jerzego Kowalskich z int. rodziny
Sobota 04.09 Dzień Powszedni
1430 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w rodzinie Tkaczów z racji
rocznic ślubu dwóch rodzin i urodzin Antoniego
1600 ślub Salamon i Woźniczko
1700 ślub Pabian i Kowalczyk
Niedziela 05.09 XXIII Niedziela Zwykła
800 1) + Jolantę Król 9r. śm) z int. rodziców
2) + Marcina Sołtysa int. od uczestników pogrzebu
1000 + Stanisława Kruka (r. śm) z int. Krukowej
1200 + Jana Franciszkę, Annę, Agnieszkę Pędzików, Henryka Bębacza z int. rodziny
1600 + Wacława Puchałę (19 r. śm) z int. rodziny
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Annę Skorodzień i Bożenę Rutkowską z Kowali które odeszły do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †

Ekstra…
× 30.08 – Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych
× 31.08 – Dzień Solidarności i Wolności
× 01.09 – 71 rocznica rozpoczęcia II wojny Światowej
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Komentarz…

Nigdy więcej wojny!

„Kiedy urządzasz ucztę,
zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych.”
Będziesz szczęśliwy bo nie
mają czym ci się odwdzięczyć. Jak to rozumieć? Tak
często nie chcemy niczego
przyjmować, bo uważamy,
że nie jesteśmy w stanie
zrewanżować się. Zrażeni
niewdzięcznością
ludzką,
często nie chcemy dawać,
bo jesteśmy przekonani, że
nikt nam nie podziękuje.
Czy trzeba tak przeliczać?
Kto kocha, przyjmuje to, co
dostaje, i daje, nie żądając
wdzięczności. Miłość nie
rachuje. Przecież wszystko
otrzymujemy od Boga poprzez ludzi. A jeżeli cokolwiek dajemy, to z tego, co
mamy od Boga.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Syr 3,17-18.20.28-29 / Hbr 12,18-19.22-24a Ewangelia: Łk 14,1.7-14
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie
pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Bronisława (1 września)

▪ Na prośbę ks. Rafała Redakcja „Sanctusa” przypomina że w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej odbywają się zbiórki ministrantów. Obecność obowiązkowa.
▪ W niedzielę 5 września b.r. w godz. 15.00 - 19.00 na placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach odbędzie się II Brzeziński Piknik Artystyczny. W programie prezentacja twórczości artystów z Gminy Morawica, pokazy, konkursy i inne atrakcje. W godz. 19.00 - 24.00 zabawa
taneczna w remizie OSP. Serdecznie zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół
Brzezin i Podwola, Zespół Szkół w Brzezinach, KGW i OSP.
▪ 5.IX. b.r. w Bilczy odbędzie się piknik rodzinny z koncertem Magdy Anioł początek o godz.
17:30 na nowym boisku piłkarskim obok szkoły.

Intencja różańcowa na wrzesień

Wrzesień 1939

Ogólna – Aby w mniej rozwiniętych regionach świata głoszenie Słowa Bożego
odnowiło serca ludzi, zachęcając ich do
bezpośredniego uczestniczenia w procesie prawdziwego postępu społecznego
Misyjna – Aby dzięki otwarciu serc na
miłość udało się położyć kres licznym
wojnom i konfliktom na świecie, powodującym rozlew krwi

Wojna wybuchła 1 września 1939 po ataku III
Rzeszy niemieckiej w porozumieniu z ZSRR na
Polskę. Pierwszy etap wojny, nazywany wojną
obronną Polski lub tradycyjnie w piśmiennictwie
kampanią wrześniową, prawdopodobnie rozpoczął nalot na Wieluń, a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte
przez pancernik Schlezwig-Holstein
Agresja
ZSRR rozstrzygnęła o klęsce militarnej Polski
w kampanii. ZSRR rozpoczął okupację terytorium
Rzeczypospolitej do linii zmodyfikowanego paktu
Ribbentrop-Mołotow. Atak ten złamał polskosowiecki pakt o nieagresji z 1932, który miał obowiązywać do 1945, jednak nie wywołał ze strony
rządu polskiego wypowiedzenia wojny. ZSRR
w nocie przedstawionej w nocy 17 września 1939
– w chwili rozpoczęcia agresji ambasadorowi RP
w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu stwierdził
jednostronnie zaprzestanie istnienia państwa polskiego. Ambasador odmówił przyjęcia noty, polscy
dyplomaci wyjechali z terytorium ZSRR dopiero
po interwencji dziekana korpusu dyplomatycznego, ambasadora Rzeszy von Schulenburga. Armia
Czerwona toczyła walki z Korpusem Ochrony Pogranicza na całej linii granicznej.

W poszukiwaniu…
Nieubłaganie kończy się okres wakacji
jedni wrócą do szkoły inni po urlopie do
pracy. Znowu zacznie się ciężki okres
obowiązków okupiony ciężką pracą często do późna w nocy. Zacznie brakować
czasu na wszystko i znowu zmęczeni zalatani w pogoni za własnym szczęściem
będziemy kształtować swoje życie. Jednak jest jedno „ale”. Gdzie miejsce dla
Boga? Warto jemu poświęcić chwile,
wyciszyć się, czasem piętnaście minut
czasem godzinę a innym razem trzy minuty, wsłuchać się co On chce nam powiedzieć. Wtedy znajdziemy szczęście.
/KK/

800-lecie Cystersów w Jędrzejowie
Ojcowie Cystersi z Jędrzejowa obchodzą 800-lecie konsekracji klasztornego kościoła. Z tej
okazji dzisiaj odprawiona zostanie tam uroczysta msza święta o godzinie 10:30 której będzie
przewodniczyć metropolita krakowski - kardynał Stanisław Dziwisz.

Z Watykańskiej Ziemi…
Kard. Joseph Ratzinger chciał zostać bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego. O to
stanowisko starał się w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej na osiem lat przed swoim wyborem na stolicę Piotrową. Wiadomość tę podaje kardynał Raffaele Farina – archiwista Tajnych
Archiwów Watykanu, w magazynie „Inside the Vatican”. Wspomina rozmowę z 1997 roku
z ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Kard. Ratzinger mówił wtedy o prośbie
skierowanej do Jana Pawła II. Chciał zrezygnować ze swojej funkcji i interesował się pracą
w Bibliotece Watykańskiej. Kard. Farina wspomina, że Ratzinger dowiadywał się u niego, jakie dokładnie obowiązki są związane z pracą bibliotekarza watykańskiego. Biblioteka Watykańska jest biblioteką naukową w zakresie historii, prawa, filozofii, nauki i teologii.

Św. Bronisława urodziła się ok. 1200 r. Dzieciństwo spędziła w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie, a kiedy miała szesnaście
lat, wstąpiła do krakowskiego klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Niebawem dala się
poznać jako pobożna i bardzo pokorna
mniszka o łagodnym usposobieniu. Jej duchowość była naznaczona wielką czcią Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, a także umiłowaniem modlitwy różańcowej. Zmarła 29 sierpnia 1259 r., a centrum jej kultu stało się wzniesienie Sikornik - zwane również
„wzgórzem Bronisławy" -gdzie, wedle tradycji, znajdowała się pustelnia, w której przeżyła ostatnie lata życia. W 1604 r. odnaleziono
jej grób i dokonano przeniesienia relikwii.
Orędownictwu
Bronisławy
przypisano
w 1835 r. uchronienie Zwierzyńca przed epidemią cholery, która ogarnęła wówczas cały
Kraków. Wkrótce potem w 1839 r., czyli
sześćset lat po śmierci, kult Bronisławy został zaaprobowany przez Kościół. Modlitwa:
Boże, czystości duszy Dawco i Miłośniku, tą
świętą cnotą dusze nasze racz obdarzać, i
od wszelkiego grożącego jej niebezpieczeństwa miłościwie nas zawsze wybawiaj. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa,. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

Potrzebujemy niedzieli nie tylko
po to, by być chrześcijanami, lecz
by pozostać ludźmi.
/bp. Hugon Aufderbeck/

Kłótnia małżeńska: - Kiedy za ciebie wychodziłam, musiałam być ślepa i głucha! - złości się żona. - No i widzisz,
kochanie, z jakich ciężkich przypadłości wyzdrowiałaś
przy mnie...

Coś dla ducha…
„O tym czego nie dostrzegamy”
W pewnym szpitalu w pewnej sali, leżało dwóch pacjentów. Jeden z nich miał sparaliżowane nogi i leżał pod ścianą drugi zaś zdrowszy miał łóżko pod oknem. Sąsiad bardzo mu
zazdrościł ze może spoglądać na zewnątrz. Ten zdrowszy zatem codziennie opowiadał mu,
co ciekawego dzieje się za oknem - że dzieci bawią się w piaskownicy, jakiś pan jedzie na
rowerze, a tam z daleka dwoje ludzi idę trzymając się za ręce... Nagle piłka wpada do stawu,
ptaki zrywają się do lotu a nad tym wszystkim rozpościera się cudowne błękitne niebo...
Pacjent przy ścianie z zachwytem słuchał co ma do powiedzenia jego kolega który godzinami
snuł opowieści. Pragnął tak jak on choć raz zobaczyć to wszystko. I tak mijały dni... Aż pewnej nocy pacjent spod okna źle się poczuł. Nie mógł dosięgnąć alarmu. Błagał o pomoc stawał się coraz słabszy. Jednak pacjent spod ściany nie pomógł mu, spokojnie patrzył jak jego
kolega umiera. Nazajutrz lekarze zabrali ciało. Pacjent spod ściany poprosił o przeniesienie
pod okno. Ucieszony resztkami sił wspiął się na parapet powoli wyciągając ręce. Otworzył
oczy... spojrzał... za oknem była... ściana.
....czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele mamy ...póki tego nie stracimy...
/Autor niezany/

