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GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 1,4-5.17-19
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim
przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.
Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie
lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem
spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom,
ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z
tobą, mówi Pan, by cię ochraniać».
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częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się
tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś
zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam
tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
il. po lewej: ŚW. PAWEŁ, DADDI, Bernardo (ok. 1280, Florencja - 1348, Florencja), 1333; tempera na
panelu, National Gallery of Art, Waszyngton, źródło www.nga.gov
AKLAMACJAŁk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 4,21-30

PSALM RESPONSORYJNYPs71
REFREN: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosiły Twoją
sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12,31-13,13

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam
wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, stałbym się jak
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i
znał wszystkie tajemnice, i posiadał
wszelką wiedzę i wszelką możliwą
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a
miłości bym nie miał, byłbym niczym. I
gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic
bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą; nie
dopuszcza się bezwstydu, nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego, nie cieszy się z
niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak
proroctwa, które się skończą, albo jak
dar języków, który zniknie, lub jak
wiedza, której zabraknie. Po części
bowiem tylko poznajemy, po części
prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co
jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus
powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust
Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.
Wtedy rzekł do nich «Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu,
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło
się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w
swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z
nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I
wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie
został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z
miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich
miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród
nich, oddalił się.

PATRON TYGODNIA: ŚW. BŁAŻEJ
Pochodził z Cezarei Kapadockiej, Był to niegdyś jeden z najbujniejszych
ośrodków życia chrześcijańskiego.
Żył na przełomie III/IV w. w mieście
Sebaste (dziś Sivas w Turcji). Należał
do miejscowej gminy chrześcijańskiej.
Studiował filozofię, został jednak
lekarzem. Jako
bogaty,
zacny
człowiek i lekarz miał sposobność
częstego spotykania się z ludźmi
biednymi i dręczonymi, którym
pomagał w różnoraki sposób. Dzięki
swojemu przykładnemu i cnotliwemu
postępowaniu cieszył się w swoim
środowisku
dużym
uznaniem,
poważaniem i wdzięcznością. Po
pewnym czasie porzucił swój zawód i
podjął życie na pustyni. Stamtąd
wezwano go z powrotem na stolicę
biskupią w Sebaście.
Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich,
skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu.
Legenda mówi, że gdy dopadli go prześladowcy otoczony był dzikimi zwierzętami,
które leczył… W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi.
Kiedy daremne okazały się namowy i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego
przykładem skłonić do apostazji innych. W końcu ścięto go mieczem (ok. 316).
W więzieniu miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła
ość i nie chciała wyjść. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych
stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane "błażejkami",
które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach
poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
Jest także patronem m.in. kamieniarzy i Dubrownika. Jego kult był znany na
całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun
(uroczystość 3 lutego)
zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
il. ŚW. BŁAŻEJ Z GUBERNATOREM RZYMSKIM, autor nieznany, pocz. XIII w., witraż z okolic Soissons
(Picardy, Francja), obecnie Luwr, Paryż; źródło en.wikipedia.org

Komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość, która "nigdy nie ustaje"1 Kor 13, 8, jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem
sakramentalnym, związanym z tym światem, którego przeznaczeniem 671 jest przeminięcie167Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. "Cała jego struktura jest
całkowicie
całkowicie podporządkowana świętości członków Chrystusa. Świętość mierzy się według «wielkiej tajemnicy», 972 w której Oblubienica odpowiada darem
miłości na dar Oblubieńca"168Jan Paweł 11, list apost. Mulieris dignitatem, 27.
[KKK, 773]
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Sw. Zygmunt
opróżnij kieszenie,
potrząśnij koszem,
wylej z pucharu,
a jutro będziesz
miał więcej niż dziś!

INFORMACJE PARAFIALNE
2.II (piątek): ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. o 8:45 i 18:00. Poświęcenie
gromnic podczas każdej Mszy św. Ofiary zbierane na tacę
przeznaczone są na pomoc zakonom klauzurowym. Jest to
jednocześnie 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Spowiedź tylko i
wyłącznie ½ godz. przed każdą Mszą św.
3.II (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy o trzeźwość naszej parafii.
4.II (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu; po niej spotkanie Kół Żywego Różańca.
Chrzty w lutym w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.II, na sumie o
12:00. Zgłoszenia do 17.II w kancelarii. Przygotowanie
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 18.II po sumie, w
kościele.
Zakończyła się wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii.
Księża serdecznie dziękują za życzliwe i miłe przyjęcie,
możliwość osobistego kontaktu i rozmowy, a także za ofiary
złożone przy tej okazji, które zostaną przeznaczone na
renowację ołtarza Matki Boskiej. BÓG ZAPŁAĆ!
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
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GALL, Anonim (? – po 1116)

BOJĘ SIĘ TWOJEJ MIŁOŚCI
Nie boję się dętej orkiestry przy końcu świata
biblijnego tupania
boję się Twojej miłości
że kochasz zupełnie inaczej
tak bliski i inny
jak mrówka przed niedźwiedziem
krzyże ustawiasz jak żołnierzy na wysokich
nie patrzysz moimi oczyma
może widzisz jak pszczoła
dla której białe lilie są zielononiebieskie
pytającego omijasz jak jeża na spacerze
głosisz że czystość jest oddaniem siebie
ludzi do ludzi zbliżasz
i stale uczysz odchodzić
mówisz zbyt często do żywych
umarli to wytłumaczą
boję się Twojej miłości
tej najprawdziwszej i innej
TWARDOWSKI, Jan, ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa)

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Marcin KAMIŃSKI, † 20.I.2007, l. 33
śp. Helena NAGOT, † 23.I.2007, l. 85
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII – DWA CUDA WE FLORENCJI
Kościół św. Ambrożego, położony w centrum Florencji, cieszy się chwałą
posiadania dwóch relikwii eucharystycznych.
Pierwszy cud wydarzył się w 1230. Ksiądz Uguccione, kapelan sióstr
zakonnych, zapomniał dokładnie wytrzeć kielich po odprawieniu Mszy
Świętej, pozostawiając na jego dnie pewną ilość konsekrowanego „wina”.
Jakież było jego zdziwienie, gdy następnego dnia zobaczył w kielichu
skrzepniętą Krew. Do dziś pozostaje Ona w doskonale zachowanym stanie.
Drugi cud miał miejsce w 1595, gdy zapalił się obrus i ołtarz - wraz z
tabernakulum - stanął w płomieniach. Kustodia zawierająca konsekrowane Hostie spadła na podłogę otwierając się w momencie uderzenia
o posadzkę. Hostie wypadły na dywan u stóp ołtarza, zwijając się i
marszcząc pod wpływem gorąca. Pomimo to pozostały nienaruszone i w
doskonałym stanie przetrwały do dziś,
przez ponad 400 lat…
Obecnie cudowne relikwie tych dwóch
wydarzeń przechowywane są w jednej
monstrancji. W górnej części postać
złotego anioła podtrzymuje pojemnik na
nowo konsekrowaną Hostię. Poniżej, w
kryształowym
cylindrze
otoczonym
postaciami
dwóch
aniołów,
umieszczona jest fiolka ze skrzepniętą
cudowną krwią z 1230. W dolnej części
kryształowa płytka osłania pojemnik
zawierający Hostie z 1595. Relikwiarz
przechowywany jest w tabernakulum
ustawionym w bocznej kaplicy.
Każdego roku odbywa się wystawienie
cudownych relikwii. Cuda te, wg słów
miejscowego proboszcza „… nieustannie
przypominają nam o rzeczywistej
obecności Chrystusa w Eucharystii”.
il. TABERNAKULUM, FIESOLE, Mino da (1429, Poppi - 1484, Florencja), 1481; marmur, kościół św.
Ambrożego, Florencja, źródło www.firenze-cultura.com
Na podstawie “Cuda Eucharstyczne”, Joan Caroll CRUZ, 1987

ROZDAWAJ MIŁOŚĆ PEŁNYMI RĘKOMA!
Miłość jest jedynym skarbem,
który mnoży się przez podział,
jest jedynym darem,
który powiększa się przez rozdawanie,
jest jedynym przedsięwzięciem,
w którym im więcej się wydaje,
tym więcej się zyskuje:
podaruj ją, wyrzuć,
rozrzuć na cztery wiatry,
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

JEZUS I MARYJA, HUNT, William Holman (1827-1910), studium do Odnalezienia Jezusa w świątyni,
1858; węgiel i kreda, Birmingham Museum and Art Gallery, źródło www.liverpoolmuseums.org.uk

POCZET PAPIEŻY: ŚW. PAWEŁ I (94)
Był synem Konstantyna i bratem papieża Stefana III. Pochodził, z rodu
Orsinich. Odgrywał dużą rolę na papieskim dworze Stefana III i przyczynił
się
do utworzenia Państwa Kościelnego przez króla
Franków Pepina III.
Papieżem został wybrany w 757. O swym wyborze
poinformował króla Franków posługując się
formułą, jaką wcześniej stosowano informując o
wyborze egzarchę raweńskiego, namiestnika
państwa bizantyńskiego.
Podczas swego pontyfikatu kontynuował politykę
brata.
Jako pierwszy papież wręczył królowi Franków miecz
symbolizujący świeckie ramię kościoła. Urzędnicy papiescy przejmowali
zadania świeckich i duchownych dla całej Italii. Kolegium doradcze Pawła
I stanowili biskupi podmiejskich parafii. Potępienie przez cesarza
bizantyjskiego Konstantyna V kultu obrazów i figurek (synod w pałacu
Hiereia 754, po którym doszło do prześladowań czcicieli obrazów) zmusiło
go znowu do szukania poparcia u Pepina III: zwołany w 767 synod w
Gentilly opowiedział się za praktyką rzymską.
W bazylice św. Piotra zbudował nową kaplicę, w której umieszczono
relikwie św. Petroneli. Jako „pośrednik między Bogiem a ludźmi”, nakazał
rozmieszczać w rzymskich kościołach relikwie wydobyte z katakumb.
Paweł I zmarł w bazylice św. Pawła w 767 i tam został pochowany. Po
trzech miesiącach ciało przeniesiono do bazyliki św. Piotra.
M SZE ŚW I ĘTE
Niedziela i uroczystości obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

K SI ĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K AN CE L ARIA P AR AFIALN A
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
Dni powszednie
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa):
Niedziela i święta:
nieczynna
E-mail:
swzygmunt.slomczyn@op.pl

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 28 stycznia 2006
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