OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 18.10 Św. Łukasza Ewangelisty (święto)
1630 + Jana Podsiadło (r. śm), + Marię, Ignacego, Madysiów, Antoniego, + Anielę Golów
1700 + Annę Gruszczyńską (r. śm) Augustyna Juliana, Mieczysława, Juliana Mieczysława
Gruszczyńskich, Jana Cudzika z int. Cudzikowej
Wtorek 19.10 Dzień Powszedni
1630 + Stefanię, Stanisława Dziewięckich z int. Iwanowskiej
1700 + Mariannę, Romana Dzidkowskich, Kazimierę Bronisława Purgałów, Mariannę,
Franciszka Kacprzykowskich i Zdzisława Kowalskiego z int. Purgałów
Środa 20.10 Św. Jana Kantego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
700 + Mariannę Kowalską
1700 + Władysława Nowaka zm. z rodziny Nowaków, rodziny Ślusarczyków z int. rodziny
Czwartek 21.10 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa (wsp. obowiązkowe)
obowiązkowe)
1630 Mieczysława Rabieja (r. śm) z int. Rabiejowej
1700 + Marię, Józefa Lużyńskich z int. Lużyńskich
Piątek 22.10 Dzień Powszedni
1630 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Bogdana i Anny Krzysztofków z int. córek z rodzinami
1700 + Stanisława, Katarzynę, Józefa, + Henryka Tkaczów, + Władysława, Józefę, + Eugeniusza, Władysława Stachurów, Wacława, Puchałę z int. rodziny
Sobota 23.10 Dzień Powszedni
1330 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Sylwii Dziewięckiej z int. rodziców i rodzeństwa
1400 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Doroty
Henryka Zychowiczów i o bł. w życiu w 18-tą r. ur. Marcina Zychowicza
1430 O bł. Boże i opiekę Najświętszej Matki w 50-tą r. ślubu państwa Jędrochów
1600 ślub Daleszak Marzena i Tomasz Wójcik
Niedziela 24.10 XXX Niedziela Zwykła
800 + Stanisława Jędrochę (5 r. śm.) z int. żony z dziećmi
1000 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Henryka i Marii z int. dzieci
1200 + Henryka Kmiecika (2 r. śm.) z int. dzieci
1600 + Annę Gruszczyńską, Augustyna Juliana Mieczysława Gruszczyńskich Jana Cudzika

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Julię Król
i Janinę Malicką z Brzezin które, odeszły 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
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Wj 17,8-13 / 2 Tm 3,14-4,2
Ewangelia: Łk 18,1-8
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się
i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia,
który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem. Przez pewien
czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:
Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie
liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się
ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała
mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?

Św. Łukaszu Ewangelisto
módl się za nami!
Komentarz…
Najczęściej modlimy się wtedy, kiedy modlitwa przynosi nam radość, spokój, albo
kiedy chcemy cokolwiek wyprosić dla siebie. Szybko zniechęcamy się, jeżeli jesteśmy
nie wysłuchani. Tymczasem ten, który się modli, musi zaczekać. Jak często to, o co
prosimy w przyszłości dojrzewa. Poza tym modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów,
ale przede wszystkim trwanie przy Bogu nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejnie. Jezus wyraźnie mówi, że weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą są przy
Nim. Właśnie wtedy, kiedy mówi o cierpliwej, wytrwałej modlitwie, stawia pytanie, czy
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Pragnie spotkać się
z tymi, którzy się modlą, zwłaszcza jeżeli są powołani w szczególny sposób – do modlitwy. Nie zapominajmy jednak słów Jezusa: „O cokolwiek prosić będziecie…” A więc
mamy modlić się nawet o najmniejsze. W ten sposób okazujemy Bogu swą ufność.
Biegniemy do Niego jak dzieci do ojca. Taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Kiedy powtarzamy „Zdrowaś Maryjo”, to tak jakbyśmy nieustannie trzymali się
ręki Matki Boskiej, a kiedy wymawiamy imię Jezus - jakbyśmy wciąż pukali do Jego
drzwi.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Kanty (20 października)

▪ Serdecznie zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17:00
▪ Dnia 09.10.2010 młodzież z naszej parafii pod opieką ks. Rafała Nowińskiego gościła na V
Diecezjalnym Dniu Młodzieży. Spotkaniu przewodniczyła myśl ,,Nauczycielu dobry, co mam
czynić aby osiągnąć życie wieczne?”. Poprzez konferencje, spotkania w grupach, wspólną
adorację, forum, śpiew i zabawę młodzież szukała odpowiedzi na to pytanie. Była to okazja
do zastanowienia się nad swoim życiem jak również nad tym co można uczynić dobrego dla
drugiego człowieka. /AK/
▪ Dziś w naszej parafii przeżywamy dzień seminaryjny. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z obecności kleryka i wsparcia Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
▪ 3 października na Mszy Św. o godzinie 10.00 Schola Parafialna obchodziła 9 rocznicę swojej działalności i z tej okazji przygotowała specjalną oprawę muzyczną Eucharystii.
▪ Pani Irena Gola z Kowali organizuje pielgrzymkę autokarową do Mogiły sanktuarium Krzyża
Świętego w Krakowie (opactwo Cystersów). Zapisy do 30 października u pani Golowej.

Jan Kanty urodził się1390 r. w miasteczku Kęty odległym 30 km od Oświęcimia. Jego ojciec, Jan Wacięga, był bogatym mieszkańcem Żywca, a także przez
pewien czas burmistrzem tego miasta. Matka miała
na imię Maria. Dosyć późno, bo w 23. roku życia,
rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na Wydziale. Między rokiem 1418-1421 przyjął święcenia kapłańskie, następnie w roku 1421, na prośbę zakonników, bożogrobców, w Miechowie koło Krakowa został kierownikiem tamtejszej szkoły klasztornej. Tam
też głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał
dzieła, szczególnie św. Augustyna. Czynił to także
później przez lat 40, kopiując dzieła także innych autorów, w tym św. Tomasza z Akwinu. W roku 1429
rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym przez kilka lat pełnił funkcję
dziekana wydziału. Św. Jan przez lat 14 studiował
w Akademii Krakowskiej teologię i studia uwieńczył
stopniem magistra teologii, po czym wykładał w tejże
Akademii teologię. Został uhonorowany kanonią przy
kościele św. Floriana w Krakowie oraz otrzymał probostwo w Olkuszu . Z tego ostatniego urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może czerpać dochodów z funkcji, której faktycznie nie mógł pełnić, pracując jako profesor w Krakowie. Jan słynął z wielkich dzieł miłosierdzia, w pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej, wiele
czasu poświęcał pracy w konfesjonale. Pełen zasług, w opinii świętości, odszedł do Pana 24
XII 1473 r. Modlitwa: Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za przykładem świętego
Jana, Wyznawcy, w nauce Świętych postęp czyniąc i względem drugich miłosierdzie okazując, za jego zasługami odpuszczenia grzechów naszych u Ciebie dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Kanonizacja bł. ks. Stanisław Kazimierczyka
17 października w Watykanie odbędzie się kanonizacja bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana i zakonnika z krakowskiego Kazimierza W pomieszczeniach obok klasztoru kanonicy chcą
przygotować mieszkanie mnicha ze średniowiecza, by można było poczuć klimat życia w ówczesnym klasztorze. Uroczystość kanonizacyjna w Rzymie potrwają trzy dni. 16 października
odprawiane zostaną nieszpory w Bazylice św. Piotra w Okowach, a 17 października odbędzie się Msza kanonizacyjna na pl. św. Piotra, która rozpocznie się o godz. 10. Natomiast 18
października w Bazylice św. Piotra o godz. 10.00 rozpocznie się Msza Św. dziękczynna pod
przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. 17 października w Watykanie bł. Stanisław zostanie ogłoszony świętym. Bł. Kazimierczyk urodził się 27 września 1433 roku w Kazimierzu,
wówczas osobnym mieście pod Krakowem. Ukończył studia teologiczne na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele
Bożego Ciała w Krakowie. Był spowiednikiem, zasłynął jako znakomity kaznodzieja, opiekun
ubogich, troszczący się o chorych i cierpiących. Zmarł w 1489 roku i już wtedy w powszechnej opinii uchodził za świętego. Jego grób w prezbiterium był odwiedzany przez ludzi, którzy
za jego pośrednictwem otrzymywali nadzwyczajne łaski. W pierwszej połowie XVII wieku kanonicy zdecydowali się przenieść jego doczesne szczątki do mauzoleum. W 1993 r. Jan Paweł II zaliczył Stanisława Kazimierczyka do grona błogosławionych. Z domu rodzinnego wyniósł głównie kult Eucharystii, nawoływał także do adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmarł
3 maja 1489 r. w wieku 56 lat. W pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława spisano 176
uzdrowień i nawróceń za jego wstawiennictwem

W poszukiwaniu…
Kiedyś ktoś powiedział że księża są jak księżyc, on odbijając światło słoneczne, świeci w nocy, mimo iż my nie widzimy słońca.
Również katoliccy księża napełnieni mocą Boga niosą światłość
dla świata. Księża pozostawili swoje domy, opuścili swoich rodziców, braci i siostry zostawili swoje dotychczasowe życie by poświęcić się służbie Bogu i pracy dla nas. Każdego dnia tysiące kapłanów zmaga się z szarą rzeczywistością, każdego dnia podejmują próbę zbliżenia ludzi do Chrystusa lecz pełny urok nocy jest
gdy świeci księżyc i gwiazdy tak też w życiu każdy ksiądz potrzebuje dobrych parafian by
nieść światu słowa Chrystusa.
/KK/

Ekstra…
× 17.10 - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
× 18.10 - Dzień Listonosza
× 23.10 - Dzień Mola

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą
do prawdy. Dlatego każdy człowiek, który
szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się
drogą, która prowadzi do Boga.”
/Jan Paweł II papież/

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi
światło, potem znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go żona.
- Przecież przewracać kartki można i po
ciemku.

Coś dla ducha…
„Asekuracja”
Aby zobrazować swoim uczniom, jak krótkowzrocznie zachowują się ludzie, dążąc do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, mistrz przytoczył im taki przykład: Pewien człowiek przeprawiał się wraz z przewoźnikiem łodzią przez morską cieśninę. Już sporo oddalili się od lądu, a przeciwległego brzegu nie było jeszcze widać, gdy zerwał się porywisty, sztormowy
wiatr, niebo pociemniało i wysokie fale zaczęły rzucać łodzią to w jedną, to znów w drugą
stronę. Przewoźnik walczył z wiatrem, rwącym prądem i wzburzonymi falami. Wkrótce obaj
byli zupełnie przemoknięci, a woda cisnęła się do łodzi. Wielce zatroskany przewoźnik obejrzał się na swojego pasażera i wydał z siebie okrzyk przerażenia. – Czyś ty zwariował, że nabierasz wodę do łodzi? – wrzasnął na swojego pasażera. – Mój ociec uczył mnie – zawołał
pasażer – że zawsze należy brać stronę silniejszego!
/Norbert Lechleitner/

