OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 08.08 Św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1730 + Roberta Krawczyka, + Józefa Krawczyka z int. rodziny Drozdowskich
1800 Jana, Annę Rabiejów, Zofię, Stefana Dziewięckich, Stefanię, Władysława Kruków,
Jana, Władysławę Stachura, Mariannę, Władysława Kutów z int. Rabiejów
Wtorek 09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziew. i Męcz. Pat. Europy (święto)
700 + Stanisława Misiora + Józefę Misior z int. córki z rodziną
1800 + Jana Wawrzeńczyka, Mariannę, Franciszka, Józefa, Bogdana Wawrzeńczyków
Środa 10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i Męczennika (święto)
700 Do SPJ i Mb dziękczynna o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Bartłomieja Kotwicy z int.
matki chrzestnej
1800 + Mariannę i Stefana Bugajskich
Czwartek 11.08
11.08 Św. Klary dziewicy (wsp. obowiązkowe)
1800 + Stefana Szymkiewicza
Piątek 12.08
12.08 Dzień Powszedni
1730 + Stanisława, Annę Kowalskich, Mieczysława, Annę Korban z int. wnuczka
1800 + w rocznicę śmierci Mariana, Janinę Pobochów
Sobota 13.08
13.08 Dzień Powszedni
1700 Do SPJ i Mb dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Dominika kowalskiego z int. rodziców
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. śl. Andrzeja i Marii
1800 + Witolda Woźniaka, Zdzisława, Piotra Woźniaków, Kazimierę, Józefa, Stanisława,
Władysławę Tworków, Genowefę, Tadeusza Szczepanków z int. Woźniakowej
Niedziela 14.08
14.08 XX Niedziela Zwykła
800 + Mariannę, Władysławę Gruszczyńskich, Annę i Anetę Bekier z int. Gruszczyńskich
1000 + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich
1200 + Józefa Zychowicza z int. żony z dziećmi
1600 + 1) Helenę Kruk (r. śm.), Władysława, Eugeniusza, Tadeusza Kruków i Danutę Stokowiec z int. Lewoniewskich
2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Marka
i Beaty Łabęckich
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Słowo Boże na dziś…

Maryjo
wskazująca drogę
do Syna nas prowadź.
Wstawiaj się za nami
u Ducha Świętego

Czytania: 1 Krl 19,9a.11-13 / Rz 9,1-5
Ewangelia: Mt 14,22-33
„Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś
była już sporo stadiów oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do
nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli
się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ
mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł:
Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po
wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś,
którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.”

Komentarz…

Ekstra…
× 10.08 - Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego
× 12.08 - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
× 13.08 - Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59, ks. Wikariusz 41 311 48 98
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy
08 84930004 0070 0205 4104 0001
D O

U Ż Y T K U

W E W N Ę T R Z N E G O

Całe nasze życie przypomina chodzenie po morzu. Obracamy się razem z Ziemią wkoło
Słońca. Razem z oceanami, morzami, wielorybami, szczupakami, żabami krążymy w przeraźliwym Kosmosie i to wszystko może się nagle przewrócić. Budzimy się rano – piękna
pogoda. Wisła nie przewraca statków płynących na Bielany, ale ile grozi nam niebezpieczeństw. Może cegła spaść nam na głowę, możemy poślizgnąć się na skórce od banana,
możemy dostać ataku serca, listonosz może nam przynieść depeszę: „Z ciocią lepiej. Jutro
pogrzeb”, pies może nam zjeść całą pensję, ochroniarz może nas pobić przez pomyłkę. Jeżeli będziemy tylko tak myśleć, zdając się wobec niebezpieczeństw na własne siły – utoniemy, pójdziemy na dno. Tylko wtedy człowiek stąpa odważnie, jeżeli przestanie bać się
o siebie. Jezus zapytał Piotra: „Czemuś zwątpił?”, to znaczy: czemu zacząłeś myśleć o sobie, a nie o Mnie? Myśl o sobie – pogrąża. Myśl o Bogu - zbawia
/ks. Jan Twardowski/

Boży człowiek… - św. Edyta Stein (9 sierpnia)

A w parafii…
▪ 1 sierpnia 2011 roku w naszym kościele odbył się odbiór prac konserwatorskich przy chórze muzycznym wraz z prospektem organowym
przeprowadzonych przez firmę Wojciecha Szczurka z Krakowa. Odebrał
je bez żadnych zastrzeżeń Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Zbigniew Wojtasik. Parafię reprezentował ks. proboszcz Jan Pragnący
i przewodniczący Komitetu Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach
Damian Zegadło. Tym zadaniem zakończone zostały najważniejsze prace wewnątrz kościoła, których wykonanie było możliwe dzięki hojności parafian.
▪ Dziękujemy serdecznie pani Franciszce Nowak za wyczyszczenie komży procesyjnych.
▪ 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będziemy przeżywać
odpust parafialny. Z tej okazji młodzież będzie sprzedawała wizerunki (fotodruk na płótnie
i wydruk na papierze) Matki Bożej z Dzieciątkiem z naszego ołtarza. Niech staną się one
piękną pamiątką po przeprowadzonych pracach renowacyjnych, a przede wszystkim przyczynią się do szerzenia kultu Maryi. Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami!

Odnaleziono grób św. Filipa Apostoła
Grób św. Filipa Apostoła odnalazła włoska misja archeologiczna. Jak podkreśla kierujący nią prof. Francesco D’Andria, odkrycie ma dużą wagę dla świata
chrześcijańskiego. Dokonano go w znanej z wód termalnych i skalistych tarasów wpisanych na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO miejscowości Pamukkale na południowym zachodzie Turcji. Filip pochodzący z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim był jednym z dwunastu apostołów Chrystusa. Po
Jego zmartwychwstaniu zgodnie z tradycją głosił
Ewangelię m.in. w Azji Mniejszej. Śmierć męczeńską
miał ponieść we Frygii, właśnie w Hierapolis, czyli dzisiejszym Pamukkale, gdzie obecnie odkryto grób.
Wiadomość o tym podaje w IV wieku w oparciu o starsze źródła Euzebiusz z Cezarei w swej "Historii kościelnej". Włoscy archeolodzy już od dłuższego czasu
spodziewali się odkryć grób w dawnym Hierapolis.
Przed trzema laty doszli do wniosku, że znajduje się
on w ruinach bizantyjskiego kościoła z IV lub początku
V wieku. Po rozkopaniu ruin znaleziono grób z inskrypcjami wskazującymi, że chodzi o miejsce spoczynku św. Filipa. Na razie nie został on jeszcze
otwarty.
/za: ekai.pl/

„Uśmiech
„U miech Jana Pawła II”
5. Dnia 5 listopada 1978 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II udał się z pielgrzymką do Asyżu, do grobu Patrona Włoch – św. Franciszka. Z tej
okazji, w tym średniowiecznym,
przepięknym mieście, zgromadziły
się rzesze pielgrzymów. Wielu z nich
powchodziło na dachy, ażeby lepiej
wszystko obserwować. I właśnie do
nich skierował Papież słowa żartobliwego pozdrowienia: „Pozdrawiam
tych, którzy są na dachach, trochę
się o nich boję, ale są wspaniali
i odważni”.
6. Po wyborze Jana Pawła II w prasie zachodniej ukazał się rysunek,
który przedstawiał trzy orły polskie.
Pierwszy, z napisem królewskim,
miał koronę na głowie. Drugi z napisem PRL, był tej korony pozbawiony. Wreszcie trzeci miał na głowie
tiarę i napis: „Zabrali mi koronę, ale
otrzymałem tiarę.”

Zakonnie…
Boromeuszki trzebnickie – ich charakterystycznym rysem jest składany czwarty ślub miłosierdzia, poprzez który siostry zobowiązują się do praktykowania miłosierdzia w myślach, słowach i postępowaniu wobec wszystkich i zawsze, aż do oddania swego życia. Zgromadzenie
założył Józef Chauvenel w 1652 r. we Francji, jego powołaniem jest kontemplacja i miłosierdzie. Gałąź boromeuszek z Trzebnicy została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w 1857
r. Swoją posługę siostry pełnią w zakładach opieki dla dzieci i młodzieży, w domach dla osób
starszych, w szpitalach, w sanatoriach oraz w innych instytucjach społeczno-charytatywnych.
Podejmują też ambulatoryjną pielęgnację chorych, wychowanie dzieci, zwłaszcza opuszczonych oraz katechizację wraz z innymi formami pomocy w duszpasterstwie. Pełna nazwa:
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (SCB).
/za: ekai.pl/

Od dziecka Edyta zwracała uwagę najbliższych nieprzeciętnymi zdolnościami. Bieg jej życia
zmienił się pewnej nocy 1921 roku, gdy będąc w gościnie u przyjaciół przeczytała "Księgę życia" św. Teresy z Avili. Kilka miesięcy później, 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Została przyjęta do klasztoru w Kolonii. Tu kontynuowała pracę naukową.
Za klauzurą powstało najważniejsze dzieło filozoficzne
jej życia "Akt i możność", a także "Wiedza Krzyża", poświęcona wielkiemu reformatorowi jej zakonu św. Janowi od Krzyża. Rozpoczęła także spisywanie swojej
autobiografii. W zapiskach wyznała, że chciała być
ubogą Esterą, która wstawia się u Boga za swoim ludem, pragnąc uratować go od zagłady. O tym, na czym
będzie polegać dźwiganie krzyża, dowiedziała się
w 1942 roku, gdy wraz z siostrą Różą, która również
przyjęła chrzest i wstąpiła do Karmelu, została aresztowana przez gestapo. Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża zginęła wraz ze swoją siostrą Różą
w komorze gazowej w Auschwitz 9 sierpnia 1942 roku,
tydzień po aresztowaniu w holenderskim klasztorze.
Modlitwa: O najmiłościwszy Jezu, z wdzięczności i na
powetowanie licznych mych grzechów i przewinień oddaję Ci serce moje i poświęcam je całkowicie na Twe
usługi. Za pomocą łaski Twojej uroczyście przyrzekam
więcej Ciebie nie obrażać. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Nawrócenie jest sprawą chwili; uświęcenie jest - Po czym poznać wesołego motocyklistę?
dziełem całego życia”
/Św. J. Escriva/ - Po muchach między zębami.

Coś dla ducha…
„Chodź do mnie”
Kiedy mała Adrianna opuściła swój piękny chodzik i zaczęła stawiać pierwsze samodzielne
kroki, wiele razy przewracała się i tłukła sobie kolanka – jak to bywa ze wszystkimi dziećmi.
Mamusia otwierała wtedy ramiona i mówiła: <<Chodź do mnie!>>. Mała dreptała do niej niepewnie, wspinała się na jej kolana, a potem mamusia i dziecko tuliły się do siebie. Mamusia
pytała: <<Jesteś moją dziewczynką?>>. Adrianna, płacząc, kiwała główką. Potem mamusia
mówiła: <<Jesteś moim najdroższym skarbem?>>. Dziewczynka potakiwała, teraz już
z uśmiechem. Wreszcie mamusia mówiła: <<Kocham cię bardzo, bardzo, bardziej niż
wszystko na świecie!>>. Po uśmiechach i uściskach dziewczynka była gotowa sprostać kolejnym wyzwaniom. Kiedy Adrianna miała 5 lat, nadal uczestniczyła w scence pod tytułem:
<<Chodź do mnie>>, kiedy miała stłuczone kolano, zranione uczucia albo kiedy po prostu
chciała powiedzieć mamie: <<dzień dobry>> czy <<dobranoc>>. Któregoś dnia mamusia
przeżywała ciężkie chwile. Była zmęczona, zdenerwowana. Musiała pomóc mężowi, pięcioletniej córce, zająć się dwoma dorastającymi synami i pracami domowymi. Ilekroć odezwał
się telefon albo ktoś dzwonił do drzwi wejściowych, oznaczało to kolejną pracę do wykonania.
Po południu nastąpił kryzys. Mama uciekła do swego pokoju, aby się wypłakać. Adrianna pobiegła za nią i powiedziała: <<Chodź do mnie!>>. Przytuliła się do mamusi, rączkami dotknęła
jej mokrych od łez policzków i powiedziała: <<Jesteś moją mamusią?>>. Matka płacząc, potwierdziła skinieniem głową. <<Moim najdroższym skarbem?>>. Kobieta znów kiwnęła głową,
już z uśmiechem. <<A ja kocham cię bardzo, bardzo, bardziej niż wszystko na świecie!>>.
Uśmiech, uściski – i oto mamusia była gotowa do dalszych zmagań.
Ten, kto kocha, jest kochany.
/Bruno Ferrero/

