
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.10 Dzień Powszedni 
1600 W 85 r. ur. Franciszki dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł.
1700  + Stefanię (6 r. śm.) i Stanisława Zychowicz 
Wtorek  30.10  Dzień Powszedni 
1600 1) + Tadeusza Rejmenta (22 r. śm.) 
        2) + Mieczysława Malickiego z int. syna Andrzeja z żoną Jolantą
1700 +  Mariana Piotrowskiego, Jerzego Dziergwę  
Środa 31.10  Dzień Powszedni 
1600 1) + Stanisława (19 r. śm.), Józefę, Stanisława Pietszczyków, Jerzego, Stefana Kra
czyków z int. rodziny   
         2) + Celinę, Agnieszkę, Stefana Więcek 
Czwartek 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych  
800  + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech
1000  w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego
1200  Msza Święta za zmarłych Parafian  
1600 + Władysława Bedlę i zm. z rodziny Bedlów i Domagałów   
Piątek 02.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych  
800  + Zmarłych z rodziny Puchałów i Gajków  
1000  + Genowefę, Józefa Plewę i zm. z rodziny Plewów i Golów  
1200  + Ks. Jana Pragnącego, ks. Michała Krużela, ks. Wacława Smolarczyka, ks. Bolesł
wa Grzybowskiego, ks. Jana Materę, ks. Teofila Jarzębskiego, ks. A
ks. Adama Kędzierskiego i wszystkich zmarłych proboszczów parafii Brzeziny  
1600  + Zmarłych z rodziny Kijów i Stokowców 
1800  + Msza Święta za dusze w czyśćcu cierpiące 
Sobota 03.11 Dzień Powszedni 
1600  + Franciszkę i Wincentego Szyszków z int. córki  
1800 + Józefa i Adama Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików  
Niedziela  04.11 Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła 
800  Msza Święta za Parafię  
1000 + Helenę, Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha, Stanisława, Władysławę, 
Henryka, Stanisława Jędrochów    
1200  1) + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego
        2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Święt
1600 + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza, Andrzeja, Teresę i Pawła Wiejasów  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica

parafia.brzeziny.org.pl    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
 

Extra… 
× 30.10 –  Dzień Spódnicy 

  

r. ur. Franciszki dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. 

syna Andrzeja z żoną Jolantą 

Józefę, Stanisława Pietszczyków, Jerzego, Stefana Kraw-

+ Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech 
int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  

ks. Michała Krużela, ks. Wacława Smolarczyka, ks. Bolesła-
wa Grzybowskiego, ks. Jana Materę, ks. Teofila Jarzębskiego, ks. Augusta Żołątkowskiego 

i wszystkich zmarłych proboszczów parafii Brzeziny   

+ Helenę, Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha, Stanisława, Władysławę, 

Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego 
2) w int. Rodzin z Nidy przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  
+ Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Andrzeja, 

026 Morawica 
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  

N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 XXX Niedziela Zwykła
28 października 2018 r. Nr 

eucharystycznej jest szczególnym wołaniem Kościoła o interwencj
których ludzkie siły nie wystarczają. Ważną rzeczą jest zestawienie w niej spraw aktualnych 
w skali świata, Kościoła, a zwłaszcza wspólnoty zgromadzonej przy ołtarzu. Jezus obecny 
we wspólnocie eucharystycznej pyta: „Co chcecie, aby
wskazać konkretne „miejsce” interwencji. Prośba skierowana do Boga winna być konkretna.
                                                                                                                          
 

Oddana Panu w posłudze bliźnim, 
uświęcająca szarą codzienność

Święta Urszulo módl się za nami!
 
 
 

 

 

Zwykła 
r. Nr 48 (518) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 31, 7-9 /  Hbr 5, 1-6  
Ewangelia: Mk 10, 46b-52 
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym 
tłumem wychodził z Jerycha, niewi-
domy żebrak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy drodze. A sły-
sząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną!» Wielu na-
stawało na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: «Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus 
przystanął i rzekł: «Zawołajcie go».  
I przywołali niewidomego, mówiąc 
mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię». On zrzucił z siebie płaszcz, ze-
rwał się na nogi i przyszedł do Je-
zusa. A Jezus przemówił do niego: 
«Co chcesz, abym ci uczynił?» Po-
wiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, 
żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: 
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim 
drogą. 

Kazanie espresso… 
„Modlitwa wiernych w czasie liturgii 

eucharystycznej jest szczególnym wołaniem Kościoła o interwencję Boga w sytuacjach, w 
których ludzkie siły nie wystarczają. Ważną rzeczą jest zestawienie w niej spraw aktualnych  
w skali świata, Kościoła, a zwłaszcza wspólnoty zgromadzonej przy ołtarzu. Jezus obecny 
we wspólnocie eucharystycznej pyta: „Co chcecie, abym wam uczynił”? Trzeba wówczas 
wskazać konkretne „miejsce” interwencji. Prośba skierowana do Boga winna być konkretna.              
                                                                                                                          /ks. E. Staniek/ 

Oddana Panu w posłudze bliźnim,  
uświęcająca szarą codzienność 

Święta Urszulo módl się za nami! 



A w parafii… 
▪ Dziś na mszy świętej o godz. 10.00 do naszej świątyni parafialnej zostaną wprowadzone 
relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej. O jej życiu na wszystkich mszach świętych opowiada 
s. Małgorzata Krupecka USJK. Niech nowa patronka wyprasza dla nas potrzebne łaski.
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS, Stowarzyszenie Przyj
ciół Brzezin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej zapr
szają dziś do wzięcia udziału w 4. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. "Świ
tych malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 12 lat. Chętne osoby prosimy 
aby po mszy św. o godz. 10.00 zebrały się przed głównym wejściem do kościoła. Ze wzgl
du na liczną grupę chętnych konkurs odbędzie się w szkole w Brzezinach
▪ W środę 31.10. o godz. 18.00 odbędzie się już po raz ósmy czuwanie „Świętych Obcow
nie”. Zgromadzimy się z około 80 świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do 
Boga. Wykorzystajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i d
świadczanie wspólnoty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Prosimy, by 
na czuwanie przynieść lampiony. Przed rozpoczęciem czuwania odbędzie się rozstrzygni
cie konkursu „Świętych Malowanie”.  
▪ W środę 01.11. zapraszamy do udziału we mszach św. odpustowych. Uroczysta suma z
stanie odprawiona na ołtarzu polowym (jeśli warunki pogodowe na to pozwolą). O god
20.00 zapraszamy na modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu. 
Początek w kościele, prosimy zabrać znicze. 
▪ W dniach 31.10-02.11 odbędzie się już jubileuszowa X Kwesta na rzecz odnowy cment
rza w Brzezinach. Tradycyjnie przy wejściach na naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pi
niędzy do puszek. W czwartek na parkingu znicze będą rozprowadzać przedstawiciele 
GÓRA. Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej zacnej inicjatywy. Akcja odbędzie się w tym 
roku pod hasłem: „Bo śmierć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać”
▪ Zapraszamy za tydzień w niedzielę 4 listopada na godz. 17.00 do Świetlicy Wiejskiej 
w Brzezinach na 2. Zaduszki Parafialne. Przy kawie i herbacie będziemy wspominać zmarłe 
osoby zaangażowane w życie naszej parafii. Wstęp wolny! 
▪ Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w prace p
rządkowe na cmentarzu. Prosimy także o segregowanie odpadów na cmentarzu.
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
▪ Za tydzień w naszej parafii odbędzie się Dzień Seminaryjny. 
▪ Spotkanie zelatorek Kół Różańcowych za tydzień po mszy świętej o godz. 8.00

Intencja różańcowa na listopad 

Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Na czym polega świętych obcowanie? Czy to znaczy, że mogą nam się 
przyglądać w różnych sytuacjach naszego życia?  

- /DZ/ W 1968 roku, po Soborze Watykańskim II, święty papież Paweł VI powiedział: 
„Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy 
pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się 
już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej 

wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy 
zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb". Święci, zgodnie z nauką Kościoła, słyszą 
nasze prośby, ja ufam, że także nas widzą. Święty Dominik, umierając poiwedział: 
płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za 

życia". Podobnie św. Teresa od Dzieciątka Jezus: „Przejdę do mojego nieba, by czynić 
dobrze na ziemi". Trwajmy w Komunii ze świętymi, bo ona umacnia jedność Kościoła 
i prowadzi do nas do źródła, do Chrystusa. Nie tylko ich przykład, ale i wstawiennictwo jest 
nam przydatne. Pamiętajmy również o Kościele cierpiącym w czyśćcu i nie żałujmy czasu 
na modlitwy w intencji tych dusz. Tak rozumiem Świętych Obcowanie!

Dziś na mszy świętej o godz. 10.00 do naszej świątyni parafialnej zostaną wprowadzone 
O jej życiu na wszystkich mszach świętych opowiada  

. Niech nowa patronka wyprasza dla nas potrzebne łaski. 
łodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS, Stowarzyszenie Przyja-

espół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej zapra-
wzięcia udziału w 4. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. "Świę-

tych malowanie". Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 12 lat. Chętne osoby prosimy , 
zebrały się przed głównym wejściem do kościoła. Ze wzglę-

du na liczną grupę chętnych konkurs odbędzie się w szkole w Brzezinach. 
czuwanie „Świętych Obcowa-

świętymi i błogosławionymi, by wspólnie zwracać się do 
Boga. Wykorzystajmy ten szczególny czas Wigilii Wszystkich Świętych na modlitwę i do-
świadczanie wspólnoty. Poświęćmy trochę czasu dla patronów naszej parafii. Prosimy, by 

. Przed rozpoczęciem czuwania odbędzie się rozstrzygnię-

zapraszamy do udziału we mszach św. odpustowych. Uroczysta suma zo-
stanie odprawiona na ołtarzu polowym (jeśli warunki pogodowe na to pozwolą). O godz. 
20.00 zapraszamy na modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu. 

02.11 odbędzie się już jubileuszowa X Kwesta na rzecz odnowy cmenta-
wejściach na naszą nekropolię odbędzie się zbiórka pie-

niędzy do puszek. W czwartek na parkingu znicze będą rozprowadzać przedstawiciele DM 
GÓRA. Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej zacnej inicjatywy. Akcja odbędzie się w tym 

żeby przestać kochać” 
Zapraszamy za tydzień w niedzielę 4 listopada na godz. 17.00 do Świetlicy Wiejskiej  

w Brzezinach na 2. Zaduszki Parafialne. Przy kawie i herbacie będziemy wspominać zmarłe 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w prace po-
rządkowe na cmentarzu. Prosimy także o segregowanie odpadów na cmentarzu. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

e zelatorek Kół Różańcowych za tydzień po mszy świętej o godz. 8.00 

Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża. 

a świętych obcowanie? Czy to znaczy, że mogą nam się 

W 1968 roku, po Soborze Watykańskim II, święty papież Paweł VI powiedział: 
wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy 

pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się 
już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej 

ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy 
Święci, zgodnie z nauką Kościoła, słyszą 

nasze prośby, ja ufam, że także nas widzą. Święty Dominik, umierając poiwedział: "Nie 
ze mnie większy pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za 

„Przejdę do mojego nieba, by czynić 
Trwajmy w Komunii ze świętymi, bo ona umacnia jedność Kościoła  

a, do Chrystusa. Nie tylko ich przykład, ale i wstawiennictwo jest 
nam przydatne. Pamiętajmy również o Kościele cierpiącym w czyśćcu i nie żałujmy czasu 
na modlitwy w intencji tych dusz. Tak rozumiem Świętych Obcowanie! 

Boży człowiek… - św. Alfons Rodriguez
Alfons urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania) 25 
lipca 1533 r. W wieku 14 lat został przyjęty do kolegium jezuitów 
w Alcali. Po roku musiał je jednak opuścić, ponieważ zmarł jego 
ojciec i trzeba było zająć się 
stylnego, które prowadził. W 1560 r. Alfons ożenił się z Marią 
Suarez. Po 7 latach szczęśliwego życia jego żona zmarła 
(1567). Zmarło także ich dwoje dzieci. Rozgorzało w nim piel
gnowane od młodości pragnienie kapłaństwa.
wreszcie wypełnić. Sprzedał przedsiębiorstwo i rozpoczął studia 
na uniwersytecie w Walencji. Okazało się jednak, że po tylu l
tach przerwy w nauce miał zbyt wiele zaległości. Miał już b
wiem 39 lat. Musiał zrezygnować ze studiów.
poddał się. Wstąpił do jezuitów w charakterze brata zakonnego 
(1571). Nowicjat odbył na Majorce, w Palmas, i tam pozostał 

przez kolejnych 36 lat. Pełnił funkcję furtiana. Skazany na dobrowolne "więzienie" przy fu
cie, starał się wykorzystać cenny czas na modlitwę. Zasłynął duchem kontemplacji tak dal
ce, że miewał nawet zachwyty i ekstazy. Nie wypuszczał z rąk różańca. Z modlitwą łączył 
ducha pokuty. Przez całe lata walczył nieustannie z dręczącymi go pokusami. Zwalczał je 
postami, czuwaniami, biczowaniem ciała. W poczuciu posłuszeństwa spełniał najsumienniej 
wszystkie rozkazy i polecenia. Bóg obdarzał Alfonsa niezwykłymi łaskami, m.in. darem pr
roctwa i czynienia cudów, objawieniami i widzeniami. Zmarł w nocy z 30 na 31 października 
1617 r. ze słowami: "Mój Jezusie" na ustach. 
fonsa daj nam siłę, by wytrwale zmierzać Twoimi ścieżkami.

Znalezione... 
„Słyszałem kiedyś historię o człowieku, którego Bóg obudził w środku nocy i poprosił: 
"Wyjdź do ogrodu. Czy widzisz ten wielki kamień? Połóż na nim ręce i pchaj!" Mężczyzna 
posłusznie wykonał Boże polecenie. Napocił się i nasapał, ale kamieńX ani drgnął. Nastę
nego dnia historia się powtórzyła. Usłyszał szept Pana: "Pchaj!" Natychmiast wstał i zaczął 
pchać kamień. Bez skutku. Scenariusz powtarzał się co noc przez ponad miesiąc. Mężcz
zna zmagał się, walczył i pocił. Kamień ani drgnął. Którejś nocy człowiek nie wytrzymał: "Nie 
dam rady więcej próbować! To nie ma sensu! Wybierz kogoś innego, ja się nie nadaję, nie 
umiem przepchnąć tego kamienia!" Pan Bóg uśmiechnął się: "Czy ja kiedykolwiek prosiłem 
cię o to, żebyś ten kamień przesunął? Powiedziałem: PCHAJ". Spójrz na swoje muskuły 
jakie są teraz wytrenowane. Spójrz jak wzrosłeś w posłuszeństwie i wytrwałości. Wie
łem, że mogę na ciebie liczyć.” 

Zamyśl się… 
„Również w udzielaniu nagan trzeba ,być 
miłym i grzecznym.”                  /Św. o. Pio/ 

Coś dla ducha… 
„Nie żyjesz sam

„Wielu mężczyzn jest tak skoncentrowanych na samych sobie, że nawet nie wiedzą, dl
czego żyją. Nie stworzyłem człowieka tylko dla jego własnej egzystencji. Stworzyłem go do 
więzi, które są wynikiem tej egzystencji. Jeżeli jesteś w bliskiej przy
naturalnie poszukiwał głębokich więzi z innymi. Nie będziesz zadowolony z powierzchni
wych relacji i nieważnych rozmów.  Nie zostaniesz samotnym wilkiem,  skoncentrowanym 
wyłącznie na własnych potrzebach. Staniesz się związany z inny
głębokie więzi. Ty musisz wyciągnąć ręce do innych i poświęcić się, aby spotkać ludzi w p
łowie drogi. Musisz się upokorzyć, słuchać innych, być spokojnym, prawdziwie troskliwym 
i prosić o przebaczenie, kiedy naruszyłeś przyjaź

 

Rodriguez (31 października) 
Alfons urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania) 25 
lipca 1533 r. W wieku 14 lat został przyjęty do kolegium jezuitów 
w Alcali. Po roku musiał je jednak opuścić, ponieważ zmarł jego 
ojciec i trzeba było zająć się administracją przedsiębiorstwa tek-
stylnego, które prowadził. W 1560 r. Alfons ożenił się z Marią 
Suarez. Po 7 latach szczęśliwego życia jego żona zmarła 
(1567). Zmarło także ich dwoje dzieci. Rozgorzało w nim pielę-
gnowane od młodości pragnienie kapłaństwa. Postanowił je 
wreszcie wypełnić. Sprzedał przedsiębiorstwo i rozpoczął studia 
na uniwersytecie w Walencji. Okazało się jednak, że po tylu la-
tach przerwy w nauce miał zbyt wiele zaległości. Miał już bo-
wiem 39 lat. Musiał zrezygnować ze studiów. Alfons jednak nie 
poddał się. Wstąpił do jezuitów w charakterze brata zakonnego 
(1571). Nowicjat odbył na Majorce, w Palmas, i tam pozostał 

przez kolejnych 36 lat. Pełnił funkcję furtiana. Skazany na dobrowolne "więzienie" przy fur-
as na modlitwę. Zasłynął duchem kontemplacji tak dale-

ce, że miewał nawet zachwyty i ekstazy. Nie wypuszczał z rąk różańca. Z modlitwą łączył 
ducha pokuty. Przez całe lata walczył nieustannie z dręczącymi go pokusami. Zwalczał je 

aniem ciała. W poczuciu posłuszeństwa spełniał najsumienniej 
Bóg obdarzał Alfonsa niezwykłymi łaskami, m.in. darem pro-

roctwa i czynienia cudów, objawieniami i widzeniami. Zmarł w nocy z 30 na 31 października 
i: "Mój Jezusie" na ustach. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. Al-

fonsa daj nam siłę, by wytrwale zmierzać Twoimi ścieżkami. 

Słyszałem kiedyś historię o człowieku, którego Bóg obudził w środku nocy i poprosił: 
widzisz ten wielki kamień? Połóż na nim ręce i pchaj!" Mężczyzna 

posłusznie wykonał Boże polecenie. Napocił się i nasapał, ale kamieńX ani drgnął. Następ-
nego dnia historia się powtórzyła. Usłyszał szept Pana: "Pchaj!" Natychmiast wstał i zaczął 

ń. Bez skutku. Scenariusz powtarzał się co noc przez ponad miesiąc. Mężczy-
zna zmagał się, walczył i pocił. Kamień ani drgnął. Którejś nocy człowiek nie wytrzymał: "Nie 
dam rady więcej próbować! To nie ma sensu! Wybierz kogoś innego, ja się nie nadaję, nie 
umiem przepchnąć tego kamienia!" Pan Bóg uśmiechnął się: "Czy ja kiedykolwiek prosiłem 
cię o to, żebyś ten kamień przesunął? Powiedziałem: PCHAJ". Spójrz na swoje muskuły - 
jakie są teraz wytrenowane. Spójrz jak wzrosłeś w posłuszeństwie i wytrwałości. Wiedzia-

Również w udzielaniu nagan trzeba ,być 
 

Uśmiech 
- Wygląda pan zupełnie jak mój trzeci mąż... 
- O! to ile razy była pani zamężna? - Dwa! 

żyjesz sam” 

Wielu mężczyzn jest tak skoncentrowanych na samych sobie, że nawet nie wiedzą, dla-
czego żyją. Nie stworzyłem człowieka tylko dla jego własnej egzystencji. Stworzyłem go do 
więzi, które są wynikiem tej egzystencji. Jeżeli jesteś w bliskiej przyjaźni ze Mną, będziesz 
naturalnie poszukiwał głębokich więzi z innymi. Nie będziesz zadowolony z powierzchnio-
wych relacji i nieważnych rozmów.  Nie zostaniesz samotnym wilkiem,  skoncentrowanym 
wyłącznie na własnych potrzebach. Staniesz się związany z innymi. Ale to ty musisz wybrać 
głębokie więzi. Ty musisz wyciągnąć ręce do innych i poświęcić się, aby spotkać ludzi w po-
łowie drogi. Musisz się upokorzyć, słuchać innych, być spokojnym, prawdziwie troskliwym  
i prosić o przebaczenie, kiedy naruszyłeś przyjaźń.”                                      /Andy Cloninger/ 


