SYN CZŁOWIECZY NIE PRZYSZEDŁ, ABY MU SŁUŻONO,

»…

LECZ ŻEBY SŁUŻYĆ…«
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„Kapłani, pilni współpracownicy stanu biskupiego, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia Ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swym biskupem jedno grono
kapłańskie (presbyterium), poświęcające się różnym powinnościom. W poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym w pewnym sensie
samego biskupa, z którym jednoczą się ufnie i wielkodusznie, i jego obowiązki oraz starania biorą w części na siebie i troskliwie na co dzień je wykonują”Sobór Watykański II,
konst. „Lumen gentium”

[KKK, 1567]

DZWUDZIESTA

DZIEWIĄTA

NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUS im odparł: »Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który JA mam pić, albo przyjąć chrzest, którym JA mam być ochrzczony?«.
Odpowiedzieli MU: „Możemy”.
Lecz JEZUS rzekł do nich: »Kielich, który JA mam pić, pić będziecie; i chrzest,
który JA mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do MNIE jednak należy
dać miejsce po MOJEJ stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym,
dla których zostało przygotowane«.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.
A JEZUS przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
»Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i SYN CZŁOWIECZY nie przyszedł,
aby MU służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu«.
PATRON TYGODNIA: BŁ. ILDEFONS OD KRZYŻA GARCÍA NOZAL, MĘCZENNIK

CHRYSTUS SPOTYKAJĄCY SYNÓW ZEBEDEUSZA Z MATKĄ: VERONESE, Paweł (1528, Werona – 1588, Wenecja), detal, ok. 1565,
olejny na płótnie, 194×337 mm, musée de Grenoble, Grenoble; źródło: www.culture.gouv.fr
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 53, 10-11

Spodobało się PANU zmiażdżyć swojego SŁUGĘ cierpieniem. Jeśli wyda
swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola PANA spełni się przez NIEGO. Po udrękach swej duszy ujrzy światło
i nim się nasyci. Zacny mój SŁUGA usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
ON sam dźwigać będzie.
PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Okaż swą łaskę ufającym TOBIE
Bo słowo PANA jest prawe,
a każde JEGO dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna JEGO łaski.
Oczy PANA zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na JEGO łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje PANA,
On jest naszą pomocą i tarczą.
PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska
według nadziei, którą pokładamy w TOBIE.
REFREN:

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 4, 14-16

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, JEZUSA,
SYNA BOŻEGO, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali
miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.
AKLAMACJAMk 10, 45

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
SYN CZŁOWIECZY przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do JEZUSA i rzekli:
„Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: »Co chcecie, żebym wam uczynił?«.
Rzekli MU: „Użycz nam, żebyśmy w TWOJEJ chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej TWOJEJ stronie”.
Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl

Anatol García Nozal urodził się 15.III.1898 w Becerril
del Carpio, w hiszpańskiej diecezji Palencia.
Był najmłodszym z jedenaściorga rodzeństwa.
Gdy miał 14 lat rodzinną wioskę odwiedzili, w ramach
rekolekcji, pasjoniści. Rok później rozpoczął u nich
nowicjat otrzymując imię Ildefonsa od Krzyża…
Następnie studiował teologię i nauki humanistyczne
w konwencie w Daimiel, w prowincji Ciudad Real,
a od 1920 studia kontynuował w Rzymie. Tam też,
6.II.1922, złożył śluby wieczyste…
Następnie powrócił do Hiszpanii i 7.XII.1924 w Ciudad
Real przyjął święcenia kapłańskie.
Nauczał w konwencie w Saragossie, a w 1930 został
wybrany przełożonym konwentu w Daimiel.
Jednocześnie rozpoczął przygotowania do wyjazdu
misyjnego na kontynent amerykański…
W Daimiel zakonnicy żyli w odosobnieniu, zajmując się studiowaniem i modlitwą,
pozostawiając świat, dziejące się w nim zdarzenia i zawirowania polityczne daleko
poza bramą furty klasztornej. Ale rzeczywistość stawała się coraz groźniejsza.
W 1936 prowincja Ciudad Real znalazła się w rękach lewackiej, marksistowskiej
władzy. I wtedy, 17.VII, radio w Maroku nadało komunikat: „Nad całą Hiszpanią
niebo jest bezchmurne” - sygnał rozpoczęcia powstania gen. Franco.
Cztery dni później, o 23:30, do konwentu w Daimiel wtargnęła lewacka milicja. …
Zakonnicy klęczeli przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM. Był wśród nich prowincjał,
o. Nicefor od Jezusa i Marii Díez Tejerina. Zdążył udzielić generalnego
rozgrzeszenia i KOMUNII ŚW . i powiedzieć do swoich współbraci:
„Bracia, to jest nasze Getsemani. Ludzka natura, w swej słabości, drży i lęka się
na myśl o Kalwarii, tak jak obawiał się JEZUS. Ale przecież CHRYSTUS jest z nami.
Przyjmijcie GO, WZMOCNIENIE SŁABYCH. Czciciele i mieszkańcy Kalwarii, odwagi!
Idziemy na śmierć za CHRYSTUSA, za chwilę z NIM będziemy. Wypada mi dodać
wam ducha, ale sam czuję się umocniony waszym przykładem”…
Około 200 zbirów wyprowadziło zakonników na cmentarz. Kazano im kopać
doły… Ale tego dnia lewacy zlitowali się i nakazali zakonnikom rozproszyć się,
wyjechać z miasteczka i nie pojawiać się nigdy więcej w jego okolicach.
Zakonnicy podzielili się na 5 grup i udali się w różnych kierunkach. Lewacka
„litość” nie trwała długo. Jaczejki powiadamiały się o miejscu pobytu zakonników,
e.g. rozsyłając informacje: „Przez wasze miasteczko przechodzić będą pasjoniści
z Daimiel. Świeże mięso. Nie omieszkajcie się zabawić!”…
„Zabawy” trwały od 23.VII do 23.X.1936: 26 pasjonistów zamordowano. Umierali z krucyfiksami w dłoniach i okrzykiem „Viva Cristo Rey!” - „Niech żyje Chrystus Król!”
Ildefons udał się z trzema grupami do Manzanares. Tam ich strasznie skatowano.
Na dworcu kolejowym zaczęto do nich strzelać. Sześciu, włącznie z prowincjałem,
zginęło. Sześciu poraniono. Dziewięciu udało się wsiąść do pociągu i dojechać
do Madrytu. Tam ich bito, kamienowano i w nocy 23.VII.1936 rozstrzelano…
Ildefons od Krzyża był w grupie rannych - wśród nich jeden stracił oko, jednemu
odstrzelono szczękę, jeden miał kulę w barku. Wszyscy znaleźli się w szpitalu.
Ale nie pozostawiono ich tam długo samymi sobie. 23.X.1936, za przyzwoleniem
lokalnej władzy, całą szóstkę lewacka bojówka wywlekła ze szpitala i na szosie
z Manzanares do Daimiel, bestialsko zamordowała…
Tylko pięciu pasjonistów uratowało się. Zaświadczyli później o męczeństwie
swoich współbraci. Wszyscy przed śmiercią wybaczyli prześladowcom…
Relikwie 26 męczenników zebrano i 23.IV.1941, po zakończeniu wojny domowej,
przeniesiono do krypty kaplicy CHRYSTUSA – ŚWIATŁA ŚWIATA w Daimiel…
1.X.1989 w Rzymie Jan Paweł II ich beatyfikował.
(uroczystość 23 października)
il. ILDEFONS OD KRZYŻA GARCÍA NOZAL: święty obrazek; źr:: www.tuttocollezioni.it
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INFORMACJE PARAFIALNE

1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730; w piątki
także dla dzieci o 1545.
21.X (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców
i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św.
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
28.X (niedziela):
Rocznica konsekracji naszego kościoła.
W naszej parafii gościć będziemy wokalistkę Monikę
GRAJEWSKĄ, znaną z interpretacji poezji ks. bp Józefa
ZAWITKOWSKIEGO. Po każdej Mszy św. będzie możliwość
nabycia płyt w jej wykonaniu. Serdecznie zapraszamy!
10.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada planowana
jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych.
Koszt pielgrzymki wynosi 70,- pln.
Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej.
Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 28.X, na sumie. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.X po sumie.

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE

730
22.X
(poniedziałek) 1800 † Stefana WOJTCZAKA
730 † Stefana WOJTCZAKA
23.X
† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, Heleny i Jó(wtorek)
1800
zefa DOBROWOLSKICH, Heleny, Feliksa i Stefana CACKÓW
730 w pewnej intencji
24.X
(środa)
1800 † Stefana WOJTCZAKA
730 † Stefana WOJTCZAKA
25.X
(czwartek)
1800 † Janiny SYKULAK
730 † Stefana WOJTCZAKA
26.X
(piątek)
1800 † Stanisława i Zofii BOCZKOWSKICH, w 28 rocznicę śmierci
730 † Stefana WOJTCZAKA
27.X
(sobota)
1800 † Piotra SZUSTKOWSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci
† Stefana WOJTCZAKA
845 † Ireny MIERZEJEWSKIEJ, Aleksandra DECYKA, Krzysztofa SZYNKIEWICZA, Julii DECYK i Jana KURA i o zdrowie dla Marka DECYKA
30 dziękczynno–błagalna w 4 rocznicę ślubu Magdaleny i Marcina
10
28.X
† Wioletty SOBCZYŃSKIEJ
(niedziela)
† Tadeusza i Haliny KONOPKÓW
1200 † Krystyny PIETRAS, Deonizy SOBOLEWSKIEJ,
Witolda ALBERTOWICZA
1800 † Marianny i Ryszarda NALEŻYTYCH
POLSKIE MADONNY (166): MADONNA AB IGNE Z HAŁCNOWA
Hałcnów – dziś najbardziej na północny wschód wysunięta część BielskaBiałej – założony pod koniec XIII w. przez jednego z książąt oświęcimskich,
był na początku osadą polsko-niemiecką, wyznania rzymskokatolickiego.
Do Polski przyłączony został w XV w.
Od połowy XVI w. do czasów kontrreformacji wieś należała do aktywnych
gmin kalwińskich. Ale prawdopodobnie właśnie wtedy, w XVI w. powstała
figura MATKI BOŻEJ – PIETÀ RADOSNA…
Nie znamy JEJ pochodzenia. Pierwsza wzmianka o NIEJ pochodzi bowiem
dopiero z 1764. Pisarz prowentowy – czyli ekonom – lokalnego dziedzica
zanotował wówczas, że na dębie rosnącym nieopodal dworu znajduje się
rzeźba MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, czczona przez miejscową ludność…
Pisał też, że ok. 1760 w dąb uderzył piorun i drewniana RZEŹBA spadła
z drzewa. Zauważył JĄ niejaki Michał Chrapczyński i zabrał do domu.
Zniknięcie MATKI BOŻEJ nie przeszło nie zauważone i niebawem okolica
huczała od plotek. Targany wyrzutami sumienia Chrapczyński odniósł więc
RZEŹBĘ – we własnoręcznie wykonanej szafce – i powiesił na drzewie…
Siedem lat później, w 1767, piorun znów uderzył w dąb. Roztrzaskał szybkę w gablocie i spalił szatę MATKI BOŻEJ. Ale samej FIGURY płomienie
nie tknęły. Okoliczni mieszkańcy zdjęli PIETĘ z drzewa i zanieśli JĄ na dwór
dziedzica Pruszyńskiego. Tam umieszczono JĄ w domowej kaplicy…
Tego samego roku Pruszyński wybudował kapliczkę i umieścił w niej TĘ,
„która ogarnięta ogniem pioruna ocalała”…
Do „MADONNY AB IGNE” czyli MATKI BOŻEJ OD OGNIA (w dawnym, wymarłym
po 1945, języku hałcnowskim), zaczęły masowo przybywać piesze
pielgrzymki wiernych z okolicy.
Już za czasów rozbiorowych, w latach 1777-81, wzniesiono kościół
pw. Nawiedzenia NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. By mógł powstać ścięto dąb,
na którym wisiała PIETÀ. Ponoć jego drewno posłużyło do wypalenia cegły,
z której wzniesiono mury świątyni. Przez pewien czas pozostał jeszcze
pniak – karpa – po ścięciu drzewa, ale został niebawem przez pielgrzyWyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.
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mów, przypisujących drewnu uzdrawiające właściwości, pocięty…
Do nowej świątyni przeniesiono RADOSNĄ PIETĘ.
W 1829 Hałcnów stał się samodzielną parafią i w 1844 Grzegorz XVI
przyznał jej przywilej obchodzenia odpustów w dniach Nawiedzenia
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY (31 maja) i MATKI
BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ (7 października).
W 1899 bp Jan Puzyna zezwolił na uroczyste
wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w dniu
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (15 września). Dzień ten
stał się trzecim świętem parafii.
Po odzyskaniu niepodległości.
2.VII.1926, bp Anatol
Nowak
koronował – za przyzwoleniem
abpa Adama Sapiehy, MATKĘ
BOŻĄ BOLESNĄ koronami biskupimi…
Niestety w 1936 złote korony, a także
liczne wota i monstrancje, zostały
skradzione.
W
duchu
ekspiacji,
7.VI.1936
koronowano
PIETĘ
HAŁCNOWSKĄ ponownie…
W 1945 w Hałcnowie i okolicach doszło
do zaciętych, trwających 13 dni, walk
cofających się wojsk niemieckich i atakujących rosyjskich, w wyniku której
Hałcnów został 4.II.1945 zbombardowany. Zniszczeniu uległo –
w gwałtownym pożarze - 80% zabudowy wsi. W płomieniach stanął
kościół. Żywiołowi uległa też CUDOWNA FIGURKA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ…
Po zakończeniu działań wojennych w latach 1945-8 kościół odbudowano.
Powstała też, z rąk lokalnego artysty, nowa rzeźba, w drewnie lipowym,
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, ponoć o smutniejszym wyrazie twarzy niż oryginał…
18.IX.1977 Hałcnów odwiedził KAROL kard. WOJTYŁA, metropolita krakowski. Modlił się wówczas, by WSPÓŁCIERPIĄCA z CHRYSTUSEM promieniowała
na całą okolicę, „bo rośnie ten rejon, bo rośnie miasto Bielsko-Biała,
a wraz z tym trzeba także, aby […] pod wpływem JEJ macierzyńskiej troski
rozwijało się […] to, co szlachetne, to, co cnotliwe, to, co godne”…
Wreszcie 26.IX.1993 metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski
dokonał koronacji papieskimi koronami cudami słynącej PIETY BESKIDZKIEJ.
Świadek odnotował, że „w dniu koronacji […] od rana padał deszcz. […] Kiedy
jednakże rozpoczynał się obrzęd koronowania, deszcz przestał padać,
zza chmur wyszło słońce, a nad sanktuarium pokazała się tęcza. […] Kiedy
zakończono obrzęd koronacji, […]tęcza znikła, chmury zasłoniły słońce,
a deszcz zaczął ponownie padać, i padał już do następnego dnia”Piotr Pająk…
Dziś w czasie odpustu, z zapaloną świecą i z dzieckiem na rękach, matki
obchodzą ołtarz z figurą BOGARODZICIELKI na klęczkach. O błogosławieństwo
proszą także matki w stanie błogosławionym…
Schyl się MATKO nad ludzkością,
co TWEJ łaski jest spragniona.
I jak tulisz swego SYNA,
tak nas wszystkich weź w ramiona.
il.:

MATKA BOŻA OD OGNIA: sanktuarium Hałcnów; źr.: www.halcnow.bielsko.opoka.org.pl

BIEGNĘ DO CIEBIE…
Biegnę do Ciebie Księże Jerzy
światła zapalić i kwiaty ułożyć
włączyć się w straże wiernych hutników
od gór się pokłonić przyśpiewką góralską
i smreków wysokich przynieść ukojenie
od pól zielonych nadzieję narodzin
i ziarna i chleba i owoców prawdy
z kopalń lampkę górniczą
i wyrzeźbioną MADONNĘ z czarnej bryły węgla
szum morza od stoczni
miłowanie od strudzonych ludzi
i wiersz poety
kwiaty od świętego Piotra
i jeszcze różaniec z paciorków pamięci
wiarę że spełni się dobro
i słowo Solidarność
w sztandarach umysłach i sercach
Biegnę do Ciebie Księże Jerzy
z modlitwą wierności i przyrzeczenia
Twoja wierna Polska
il.

BOGUSZEWSKA, Teresa (ur. 1932)

BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO: kościół pw. Świętej Trójcy, Wejherowo; źr.: swtrojcawejherowo.com

MSZE ŚW.
KANCELARIA
PARAFIALNA
WWW
KSIĘŻA

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
święta pracujące:
08:45, 18:00
dni powszednie:
Patrz – intencje parafialne
tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
poniedziałek - piątek
08:00–09:30, 17:00–19:00
soboty, niedziele i święta:
Nieczynna

www.swzygmunt.knc.pl
Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn
21 października AD 2012
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