OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 04.10 Św. Franciszka z Asyżu
1630 + Teresę Litwin z int. siostry Anny z rodziną
1700 + Franciszka Kołka z int. Kołkowej
Wtorek 05.10 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
700 Jerzego Grudnia (13 r. śm.) z int. syna Łukasza z rodziną
1630 Do MB różańcowej na roczek dla Karola o zdrowie i bł. z int. babci
1700 + Józefa Wawrzyckiego, + Katarzynę, Władysława Kasperków, Franciszkę Michała
Wawrzyckich z int. Wawrzyckiej
Środa 06.10 Dzień Powszedni
1700 + Józefa, Katarzynę, + Henryka, Stanisława Tkaczów, Michała, Mariannę, Franciszka
Pietszczyków z int. Pietszczyków
Czwartek 07.10 NMP Różańcowej, (wsp. obowiązkowe)
700 Do MB różańcowej o bł. Boże i opiekę dla Marianny Cudzik w 80-tą r. urodzin z int.
dzieci z rodzinami
1700 + Annę, Stanisława, Roberta i Mariana Krawczyków, Jana, Genowefę Korba
Piątek 08.10 Dzień Powszedni
700 w 18-tą r. urodzin Przemysława Metrykę
1630 + Jana, Marka, Andrzeja, Dawida Szczepanków, Jarosława Dykiel, zm. z rodziny Dudzików i Szczepanków z int. rodziny
1700 + Mariannę Kubicką (13 r. śm.), + Tadeusza i Kazimierza Januszków z int. Kubickich
Sobota 09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,
biskupa, patrona Diecezji, (wsp. obow.)
1700 + Zdzisława Szałasa (r. śm.), + Bogdana Szałasa, + Krystynę Kasperek
1730 Do MB różańcowej w 20-tą r. śl. Małgorzaty i Zbigniewa dziękczynna z prośbą o bł.
1800 Do Mb różańcowej w 10-tą r. ślubu Anny i Łukasza Litwinów z prośbą o zdrowie
i opiekę Bożą z int. rodziców
Niedziela 10.10 XXVIII Niedziela Zwykła
800 + Jana Soję (r. śm), + Helenę Soja z int. Gruszczyńskich
1000 + Anielę Władysława Kubickich, Bolesława Kubickiego, + Wincentego Mariannę
Więckowskich z int. Kubickich z Małej Kowali
1200 1) Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o wstawiennictwo i opiekę Bożą w 5-tą r.
ślubu Tomasza i Agnieszki Furgałów, ich syna Oskara i córeczki z int. rodziców Purgałów
2) w 60 r. urodzin Krystyny Kubickiej do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
1600 + Mariannę Kruk, zm. z rodziny Kruków, rodz. Lachów, + Floriana Litwina, +
Edwarda Wrzoskiewicza

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława
Malickiego z Nidy który odszedł 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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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ha 1,2-3; 2,2-4 / 2 Tm 1,6-8.13-14
Ewangelia: Łk 17,5-10
Apostołowie zwrócili się do Pana: "Dodaj nam wiary". Pan odpowiedział: "Gdybyście mieli
wiarę [choćby taką] jak nasienie gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się i zasadź się w morzu", i posłuchałaby was. Jeśli ktoś z was ma sługę, który orze albo pasie bydło, to czy kiedy on przyjdzie z pola, powie mu: "Zostaw wszystko i siadaj tu zaraz do stołu"? Czy raczej nie powie mu: "Przygotuj mi coś do jedzenia. Przebierz się i obsługuj mnie,
aż się najem i napiję, a potem ty zjesz i napijesz się?" Czy winien jest słudze wdzięczność
za to, że wykonał rozkazy? Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy:
"Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek"

Komentarz…
Myślimy o wielkiej wierze, lękamy się, że mało wierzymy. Tymczasem czytamy słowa
Pana Jezusa: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście tej
morwie: <<Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze>> - byłaby posłuszna”.
Wiara jest ufnością pokładaną w Bogu, a ufność jest zawsze wielka. To więcej niż
wiara. /ks. Jan Twardowski

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Wincenty Kadłubek (9 października)

▪ 9.10.2010 r. w Kościele na Barwinku odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodzieży. Chętnych
zapraszamy na przybycie. Chęć wyjazdu prosimy zgłosić ks. wikaremu Rafałowi Nowińskiemu, od którego można także uzyskać więcej informacji na ten temat
▪ Pragniemy serdecznie zaprosić i przypomnieć, że w Październiku codziennie jest odmawiany różaniec po Mszy Świętej popołudniowej o godz. 17:00. Zapraszamy do uczestnictwa.
▪ Uprzejmie informujemy, że gdyby ktoś nie miał któregoś z nr-ów „Sanctusa” a chciałby go
kupić to prosimy o napisanie na kartce numeru lub daty i pozostawienie w zakrystii a w następną niedzielę będzie do odebrania. Usługa dostępna co tydzień.

Urodził się w 1150 roku w miejscowości Karwów pod Opatowem. Co do
jego pochodzenia istnieją sprzeczne
informacje - że wywodził się ze średniego rycerstwa, z rodu Różyców; albo że był synem chłopa o przydomku
Kadłub. Pierwsze nauki pobierał
w szkole Stopnicy i Krakowie, a później studiował w Bolonii i Paryżu,
gdzie jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał tytuł magistra, inaczej
mistrza. Od 1194 r. pełnił funkcję
prepozyta kolegiaty w Sandomierzu
i zapewne wtedy, za namową króla
Kazimierza Sprawiedliwego, napisał
większość Kroniki polskiej. Dzieło
składające się z czterech ksiąg spisane po łacinie, jest dziś głównym
źródłem na temat historii Polski
w pierwszych wiekach. W 1207 r.
zgodnie z ówczesnym zwyczajem
został wybrany biskupem krakowskim. Brał udział w Soborze Laterańskim IV, na którym wprowadzono obowiązek rocznej
spowiedzi i wielkanocnej komunii świętej, jak również zaostrzono przepisy odnośnie do małżeństwa i celibatu kapłanów. Z nieznanych powodów w 1218 r. zrezygnował z biskupstwa
i wstąpił do zakonu cystersów w Jędrzejowie. Legenda mówi, że kiedy szedł pieszo z Krakowa, mnisi powitali go ok. kilometr od klasztoru, o czym przypomina usypany później na tym
miejscu Kopiec Spotkania. Zmarł w 1223 roku. Modlitwa: Boże, któryś błogosławionego Wincentego, Wyznawcę Twojego i biskupa, gdy wzgardził zaszczytami tego świata, chwałą pokory przyozdobił, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy z tylu cnót jego korzystając, przez jego zasługi stali się uczestnikami chwały niebieskiej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Z Watykańskiej Ziemi…

Z życia wsi…

„Wszystkich tu obecnych polecam
opiece Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, patronów dnia dzisiejszego, i z serca błogosławię.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!” – powiedział Benedykt
XVI do Polaków którzy przybyli 29
września do Watykanu na audiencję
ogólną. W sposób szczególny pozdrowił przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego, które przybyły do Rzymu
na kapitułę generalną. „Niech modlitwa i refleksja przyniesie obfite owoce duchowe” – życzył im Ojciec
Święty. W katechezie papież przywołał postać żyjącej w XIII stuleciu
św. Matyldy von Hackeborn, mniszki
cysterskiej z opactwa w Saksonii.
Nazwał ją „bardzo zdolną formatorką i nauczycielką życia monastycznego, umiejętnie wprowadzającą
współsiostry w tajniki modlitwy, liturgii i miłości Boga i bliźniego”. „Jej
życie jest i dla nas wezwaniem do
zacieśniania
więzów
przyjaźni
z Chrystusem, zwłaszcza przez codzienną modlitwę, przez uważne,
wierne i aktywne uczestnictwo we
Mszy św., jak też przez pogłębioną
lekturę Pisma Świętego”.

Na ludowo
25 września 2010 roku w Kowali odbył się Jarmark
Twórczości Ludowej zorganizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Celem jarmarku była prezentacja dorobku kulturalnego obszaru
LGD, tzn. gmin: Chęciny, Sitkówka-Nowiny i Morawica. Impreza odbyła się na placu przy Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali,
a prowadzili ją: Renata Posłowska, sołtys wsi Kowala,
i Dariusz Krajewski, radny gminy Sitkówka-Nowiny.
Wystąpiły zespoły folklorystyczne: Kowalanki, Szewczanki, Siedlecczanki, Bolechowiczanie, a przygrywał
niezawodny Feliks Korban. Zagrała i zaśpiewała kapela „Andrusy”, a także Rodzinna Kapela Korbanów. Publiczność mogła posłuchać również Gminno-Szkolnej
Orkiestry Dętej „Nowiny” oraz Chóru „Nowina” z Nowin. Swoją „Suitę Świętokrzyską” zaprezentował Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Brzezina". Zaśpiewały też
uczennice ze szkoły w Brzezinach. Wystąpiła grupa
teatralna ze szkoły w Kowali. Jednym z głównych
punktów programu był konkurs kulinarny na potrawę
promującą obszar LGD „Perły Czarnej Nidy” Komisja
konkursowa po degustacji ustaliła następującą kolejność: I miejsce – Kowalanki za krupnik na zieleniatkach, II miejsce Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
i Podwola (Marianna Węgrzyn) za kotleciki z kaszy
gryczanej, III miejsce Szewczanki za kapustę kozibrodę na serwatce. Impreza przygotowana została z wielkim rozmachem. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji
dla dzieci, które mogły korzystać z nich nieodpłatnie.
Pogoda była wyśmienita.
(za: www.brzeziny.org.pl)

W poszukiwaniu…
Ile razy w życiu zarzucaliśmy Bogu że coś nam się nie powiodło? No
przecież chodzę do Kościoła a nie jestem bogaty, modlę się a nie
otrzymuję. Jednak czy modlimy się o rzeczy ważne, istotne? Może
Bóg daje nam tylko to, co jest nam potrzebne, naprawdę istotne w naszym życiu, a my tego nie doceniamy. Czy kiedyś zastanawialiśmy się
co już otrzymaliśmy, czy tylko myślimy czego jeszcze nie mamy. Kto
jest w stanie w pełni świadomie wyznać „Panie tak mnie skrusz, tak
mnie złam, tak mnie wypal, byś został tylko Ty, naprawdę Ty”
/KK/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Jestem przekonany, że chrześcijanie Jasiu chwali się kolegom:- Jestem silny jak byk, bo
na tym świecie liczą się tylko wtedy, jem dużo mięsa. Na to jeden ze słuchaczy:- Wątpię.
gdy przynoszą pokój”
/bł. Jan XXIII/ Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem pływać

Coś dla ducha…
„Orędzie Serca”
We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na
ekranie nieba całą przeszłość mego życia. Po każdym z
minionych dni zostawały na piasku dwa ślady - mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty
w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem: - "Panie,
postanowiłem iść zawsze z Tobą, przyrzekłeś być zawsze
ze mną: czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy,
gdy mi było tak ciężko?" Odrzekł Pan: - "Wiesz, synu, że
cię kocham i nigdy cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach."

