
   

„„JJEESSTTEEŚŚMMYY  PPIIEELLGGRRZZYYMMAAMMII  ZZ  DDAALLEEKKAA  OODD  PPAANNAA……””  

NR XXIV/2009 (374) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 14 CZERWCA 2009 

Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

„Kościół osiągnie swoje wypełnienie tylko w chwale nieba”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48, w chwili 671, 2818 chwalebnego powrotu Pana. Do tego dnia „Kościół 

kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga”św. Augustyn, De civitate Dei, 18, 51; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8. Tu na ziemi czuje 675 się 

na wygnaniu, z daleka od PanaPor. 2 Kor 5, 6; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 6, „tęskni do Królestwa w pełni dokonanego… i pragnie połączenia się z Królem swoim 

w chwale”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5. Wypełnienie Kościoła w chwale – a za jego pośrednictwem wypełnienie świata – dokona się jedynie przez przejście 

ciężkich prób. Tylko wtedy „wszyscy sprawiedliwi, 1045 poczynając od Adama, «od Abla sprawiedliwego aż po ostatniego wybranego», zostaną zgromadzeni 

w Kościele powszechnym u Ojca”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2. [KKK, 769] 

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
MADONNA PIELGRZYMÓW (Z LORETO), CARAVAGGIO (1571, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), 1603-05, 

olejny na płótnie, 260x150cm, S. Agostino, Rzym; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 17,22-24 

To mówi Pan Bóg: 

»Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych 

jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, 

i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie 

drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, 

który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, 

który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 92 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Dobrze jest dziękować Panu 

i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: 

z rana głosić Twoją łaskawość, 

a wierność Twoją nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu Pańskim 

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 

On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,6-10 

Bracia: 

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki 

widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej 

opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy 

z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem 

Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe 

lub dobre. 

AKLAMACJAMk 1,15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4,26-34 

Jezus powiedział do tłumów: 

»Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on 

sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to poz-

wala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo«. 

Mówił jeszcze: »Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 

przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 

wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 

gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu«. 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

PATRONI TYGODNIA: ŚW. BERNARD, PATRON TURYSTÓW 

Urodził się ok. 923 w Menthon nad jeziorem Annecy w Sabaudii w rodzinie 
szlacheckiej. Poświęcił się służbie kościoła w dolinie Aosty i diecezji Novara. 

W 966 został archidiakonem tejże diecezji. 

Przez 42 lata duszpasterzował i ewangelizował wśród 
alpejskich górali. W 962 założył schronisko i hospi-
cjum dla wędrowców (w tym wielu pielgrzymów) prze-
chodzących niebezpiecznym szlakiem przez Alpy 
koło Mont Joux, między Wallis a doliną Aosty, w naj-
wyższym punkcie drogi, na przełęczy zwanej dziś je-
go imieniem – Wielkiej Przełęczy św. Bernarda. Dru-
gie schronisko założył na Małej Przełęczy, również 
jego imienia. Opieką zajęli się, i zajmują do dziś, 
za zgodą Stolicy Apostolskiej, mnisi augustiańscy. 

Jest protoplastą górskiego ratownictwa. 

Zmarł w 1008 w Novarze. Jego relikwie znajdują się 
w tamtejszej katedrze. 

Acz już od XI w. uznawany za świętego oficjalnie 
do martyrologium rzymskiego został wpisany w 1681 
przez Innocentego XI. Pius XI w 1923 ogłosił go 

patronem mieszkańców Alp i alpinistów, mówiąc: „Podczas oglądania nieskoń-
czoności i piękna co rusz otwierających się zaczarowanych widoków nasza dusza 
unosi się ku Bogu, Stwórcy i Panu natury…” 

Imieniem Bernarda nazwano też rasę psów – bernardynów - szkolonych przez 
mnichów augustiańskich. (uroczystość 15 czerwca) 

il.: ŚW. BERNARD, Mała Przełęcz św. Bernarda; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/caravagg/07/42loreto.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_van_Menton_(klBernhardpas).JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE odprawiane są codziennie 

po Mszy św. o 18:00. W piątki z wystawieniem Najświęt-

szego Sakramentu i śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. 
 Na stronie Archidiecezji www.archidiecezja.warszawa.pl 

ukazały się następujące informacje: 
 Ks. prał. Stefan KOTWIŃSKI zostaje odwołany z urzędu 

proboszcza par. św. Zygmunta w Słomczynie, dek. kon-
stanciński i powołany na urząd proboszcza par. Nawie-
dzenia NMP w Warszawie, dek. staromiejski. 

 Ks. Marcin KLOTZ zostaje odwołany z urzędu wikariusza 
par. św. Zygmunta w Słomczynie, dek. konstanciński 
i powołany na urząd wikariusza par. św. Franciszka 
w Warszawie, dek. ochocki. 

 Ks. Józef NOWACKI zostaje odwołany z urzędu pro-
boszcza par. Ofiarowania NMP w Ostrołęce n. Pilicą, 
dek. warecki i powołany na urząd proboszcza 
par. św. Zygmunta w Słomczynie, dek. konstanciński. 

 Ks. Kamil NOWACKI, neoprezbiter, pierwsza parafia: 
św. Zygmunta w Słomczynie; dek. konstanciński. 

 15.VI (poniedziałek): Spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających 

na obóz w Bieszczady po Mszy św. o 18:00, w kościele. 
 16.VI (wtorek): Spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających 

na obóz do Niedzicy o 18:00 w szkole w Słomczynie. 
 18.VI (czwartek): Zakończenie oktawy BOŻEGO CIAŁA. 

Poświęcenie wianków podczas Mszy św. o 18:00. 
 19.VI (piątek) 

 Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 W czasie nabożeństwa czerwcowego Litania do Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia 
Sercu Pana Jezusa. Za jego publiczne odmówienie 
w tym dniu, będąc w stanie łaski uświęcającej, 
uzyskuje się ODPUST ZUPEŁNY! 

 Można spożywać pokarmy mięsne. 
 Zakończenie roku szkolnego 2008/09: 

 Nie ma Mszy św. o 7:30. 
 Dziękczynna Msza Św. dla uczniów, rodziców i całego 

grona pedagogicznego dla szkoły w Słomczynie 
o 8:00 w kościele. 

 Msza św. dla szkoły w Brześcach w budynku szkoły 
o 9:00. 

 Spowiedź św. na zakończenie roku szkolnego 
18.VI (czwartek) od 17:30 do 18:15. 

 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Rady 
Ekonomicznej o 19:15 na plebanii. 

 20.VI (sobota) 

 Pielgrzymka – dwoma autokarami - do Lichenia. Wyjazd 
sprzed kościoła o 5:00 rano. Powrót około 19:00–20:00. 
Koszt przejazdu 40.-zł. Prosimy! o uiszczanie opłaty. 

 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
przed Mszą św. o 18:00. 

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.VI w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.VI po sumie 
w kościele. 

 Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji 

tj. od 20.VI (niedziela) do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spo-

wiedzi) będzie można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY 

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. W czasie Mszy spowiedzi nie będzie. 
 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub 

w całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z na-
szej parafii na obozy wakacyjne (od 18 do 31.VII w Niedzicy, 
w Pieninach, oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych 
w Bieszczadach - koszt obu obozów 760,- zł.). 
Ofiary można składać bezpośrednio u księży lub wpłacać 
na konto parafialne Caritas: 

Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 

Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
Tytuł przelewu: WAKACJE 2009 

Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
6.VI.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Sławomir Jan KANABUS i Karolina Monika KOPYT 

13.VI.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Tomasz Tadeusz PĘKAL i Justyna KAŹMIERCZAK 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Wojciech JAGIEŁŁO, kawaler z parafii Matki 

Bożej Różańcowej w Piasecznie, i Anna Magdalena 
SMOLIŃSKA, panna z Brześc, parafia tutejsza 

 Zapowiedź I: Robert KOŁACZ, kawaler z Cieciszewa, parafia 

tutejsza, i Magdalena CZECH, panna z Włosienia, parafia 
Niepokalanego Serca NMP w Platerówce 

 Zapowiedź I: Krzysztof Piotr KANABUS, kawaler z Szyma-
nowa i Kamila SKIBA, panna z Brześc, oboje z parafii 

tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Julianna ŚWIERCZEK, † 7.VI.2009, l. 84 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (49): ZAKRWAWIONY OBRUS Z GRUARO 
W 1294 młoda służąca w miejscowości Gruaro (parę kilometrów od 

Valvasone, niedaleko Wenecji), zanosiła pranie do Versiola, małej, 

sąsiedniej wioski, gdzie znajdowała się publiczna pralnia. Wśród nich 

znajdował się płócienny obrus z ołtarza kościoła św. Justyna w Gruaro. Już 

na miejscu zaskoczona ujrzała, że obrus jest poplamiony krwią. 

Przyglądając się bliżej spostrzegła, że krew wypływała z maleńkiej 

cząsteczki Chleba Eucharystycznego pozostawio-

nego nieuważnie w fałdach obrusa! Jak się 

okazało Chleba konsekrowanego! 

Przestraszona natychmiast pobiegła do probosz-

cza, który zaalarmował biskupa Concordii, 

Giacomo di Ottonello z Cividade. Biskup nakazał 

przenieść płótno Cudu do swojej katedry w Con-

cordii. Ale proboszcz z Gruaro oraz rodzina 

książąt Valvasone, patronów kościołów w Gruaro 

i Valvasone zaprotestowali. Do porozumienia nie 

doszło i w związku z tym odwołano się do Stolicy 

Apostolskiej. Decyzją papieską dozwolono 

zachować relikwię Cudu księciom Valvasone, 

pod warunkiem jednakże wybudowania kościoła 

dedykowanego Najświętszemu Ciału Chrystusa. 

I tak się stało – budowę kościoła w Valvasone 

zakończono w 1483, ale już wcześniej, w 1454, 

papież Mikołaj V zdecydował o zmianie patrona 

parafii, uprzednio Maryi i Jana Ewangelisty, 

na parafię Najświętszego Ciała Chrystusa. Decy-

zja papieska zawiera najbardziej autorytatywny 

opis zdarzenia w Gruaro. Inny opis Cudu 

pochodzi z pracy lokalnego historyka Antonio 

Nicolettiego z roku 1765… 

Dziś Sacra Tovaglia – święte płótno obrusa -

przechowywane jest w kryształowym cylindrze 

wbudowanym w srebrny relikwiarz, wykonany 

przez mistrza jubilerskiego Antonio Calligari. Święto Świętego Płótna 

obchodzone jest w Valvasone w 5tą niedzielę Wielkiego Postu, a podczas 

uroczystości Bożego Ciała relikwiarz niesiony jest w procesji wraz z Naj-

świętszym Sakramentem… 

il. RELIKWIARZ CUDU Z GRUARO, CALLIGARI, Antonio, Valvasone; źródło: www.therealpresence.org 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/
http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Gruaro.pdf
http://www.swzygmunt.knc.pl/

