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Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli.
AKLAMACJAŁk 6,23ab

Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja
Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 6,17.20-26

KAZANIE, DORÉ, Gustave (1832, Strasbourg - 1883, Paryż), fragment, olejny na płótnie,
130×196 cm, kolekcja prywatna; źródło www.artrenewal.org
Z KSIĘGI PROROKA
PROROKA JEREMIASZAJr 17,5-8

To mówi Pan:
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje
swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego
krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie
puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma
zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje
wydawać owoców».
PSALM RESPONSORYJNYPs1
REFREN:

Błogosławiony, kto zaufał Panu
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.
Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15,12.16-20

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A
jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd
pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie,
poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na
równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej
Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w
pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich
czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
ojcowie ich czynili fałszywym prorokom».

PATRON TYGODNIA: BŁ. JORDAN Z SAKSONII
Jordan urodził się pod koniec XII w. w Borberge koło Paderborn. Studiował w
Paryżu. Zdobył tam tytuł magistra. Kiedy do stolicy Francji przybył św. Dominik,
wywarł na Jordanie tak silne wrażenie, że ten odbył przed nim spowiedź z całego
życia i 1220 przyjął z rąk bł. Reginalda habit zakonny. W dwa miesiące później
został
prowincjałem Lombardii. Natychmiast udał się do
Bolonii,
by stamtąd kierować powierzonymi sobie
konwentami prowincji. W 1221 umarł
Dominik i kapituła generalna w 1222
wybrała
Jordana
przełożonym
generalnym całego zakonu.
Przez 15 lat służył braciom i
siostrom słowem, przykładem,
listami i częstymi wizytacjami. W
całej pełni ukazał się talent
organizacyjny Jordana. Domy, a
nawet całe prowincje mnożyły się
jak grzyby po deszczu. Jordan
niestrudzenie podróżował, wizytował
placówki, odbywał kapituły generalne i
prowincjonalne, otwierał nowe domy. W
ciągu
15 lat swoich rządów z 30 konwentów
pomnożył
liczbę domów zakonnych do 300, a liczbę
współbraci
z
300 powiększył do 4000! W samym Paryżu nałożył
suknię zakonną 70 studentom tamtejszego uniwersytetu. Podobnie działo się na
uniwersytetach w Bolonii, Kolonii i w Oksfordzie. Zredagował ponadto i
opublikował konstytucje zakonne. Papież Grzegorz IX miał tak wielkie zaufanie do
zakonu, że z jego właśnie szeregów mianował pierwszych inkwizytorów dla krajów
i państw Europy celem obrony wiary. Jordan kierował zakonem z wielką
łagodnością, a dzięki świętości swojego życia i szczególnemu darowi słowa,
ogromnie go rozszerzył. Troszczył się także o wykształcenie zakonników. Był
świetnym kaznodzieją. Miał poważny udział w misji dominikanów do Maroka i do
Pieczyngów.
Jest autorem łacińskiego tekstu Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum ("Księga
początków Zakonu Kaznodziejskiego"), będącego jednocześnie najwcześniejszą
biografią św. Dominika.
W 1237, podczas podróży z wizytacji klasztorów w Prowincji Ziemi Świętej, okręt,
którym płynął, rozbił się na wybrzeżu syryjskim, w zatoce Pamfilii w Małej Azji i
Jordan utonął. Kult, oddawany mu od dawna w Zakonie Kaznodziejskim,
zatwierdził Leon XII (1826). Śmiertelne szczątki Jordana znajdują się w kościele
dominikańskim w Akko (dzisiejszy Izrael).
(uroczystość 13 lutego)
il. BŁ. JORDAN Z SAKSONII, klasztor dominikański św. Pawła, Worms, Niemcy; źródło en.wikipedia.org

"Błogosławieni ubodzy w duchu"
duchu"Mt 5, 3. Błogosławieństwa objawiają porządek szczęścia i łaski, piękna i pokoju. Jezus pochwala radość ubogich, do 1716 których
już należy Królestwo268Por. Łk 6, 20:
ChrystusChrystus-Słowo nazywa
nazywa "ubóstwem w duchu" dobrowolną pokorę człowieka i wyrzeczenie się siebie; a Apostoł daje nam jako przykład ubóstwo Boga, gdy
mówi: "Dla nas stał się ubogim"2 Kor 8, 9269św. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 1: PG 44,1200 D.
[KKK, 2546]
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INFORMACJE PARAFIALNE
11.II (niedziela): W dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Wszystkich
chorych, cierpiących i opiekujących się nimi polecamy
gorącej modlitwie wszystkich Państwa. Niech nasza
modlitwa w ich intencji będzie dla nich pomocą w dźwiganiu
krzyża, który otrzymali od Boga.
11.II (niedziela): Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.
11.II (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na
Mszy św. o 12:00.
Prace przy renowacji ołtarza Patrona naszej parafii św.
Zygmunta zostały zakończone. Odrestaurowany został też
znajdujący się w tym ołtarzu, a zniszczony przez złodziei,
XIX wieczny obraz MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
11.II (niedziela) obraz będzie odsłonięty i można go będzie
nie tylko obejrzeć, ale przede wszystkim zanieść do Boga,
przez pośrednictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
swoje prośby i dziękczynienia.
W związku z tym Księża pragną przywrócić starą tradycję NOWENNĘ DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Na
początek Nowenna odprawiana będzie W TRZECIE SOBOTY
MIESIĄCA, po Mszy św. o 18:00. Pierwsza: 17.II (sobota).
Jeżeli istnieje potrzeba duszpasterska, aby te nabożeństwa
odbywały się częściej, Księża gotowi są do wprowadzenia
dodatkowej, cotygodniowej Mszy św. wraz z Nowenną.
Księża proszą o konsultację.
18.II (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców
przygotowujące do I Komunii św. o 18:00.
Księża w sposób szczególny pragną podziękować
właścicielom sklepów z terenu naszej parafii, a także
wszystkim, którzy poprzez zakup świec wigilijnych i udział w
Kiermaszu Świątecznym włączyli się w dzieło pomocy
najuboższym. Za zebrane pieniądze zakupiono paczki
świąteczne dla najuboższych dzieci z naszej parafii.
Bóg zapłać wszystkim, którzy nie zamykają się na potrzeby
innych i z radością dzielą się tym, co, nie zawsze w
nadmiarze, posiadają.
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Józef OBZEJTA, † 2.II.2007, l. 72
śp. Jerzy KANABUS, † 31.I.2007, l. 56
śp. Elżbieta KORYTEK, † 6.II.2007, l. 57
śp. Stefan GUT, † 3. II.2007, l. 66
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII: CUD W OŁOMUŃCU
W 1224 król Jarosław ze Stermbergu dowodził siłami królestwa Moraw,
zagrożonego najazdem tatarskim. Zebrawszy armię 8000 żołnierzy z
Bohemii i 4000 Morawian, zamknął się w twierdzy w Ołomuńcu.
Hordy tatarskie wkrótce otoczyły twierdzę, do ogonów swych koni
przywiązawszy głowy mnichów z zagarniętego klasztoru w Gradie. W dniu
św. Jana Chrzciciela Jarosław, wraz z wojskiem, przystąpił do spowiedzi i
Komunii św. Tuż po północy wojska wyszły przed mury miasta. Ku niebu
wzniósł się hymn Ave Maria i uderzono na Tatarów. Żołnierze szli do walki
nie tylko oddani w opiekę Matki Bożej: w szeregach walczących był też
Chrystus eucharystyczny – pięć konsekrowanych Hostii zostało na
polecenie Jarosława złożone w cyborium – i niesiony przez kapłana, na
podobieństwo Izraelitów wynoszących na bitwę Arkę PrzymierzaJoz, 6.
Bitwa zebrała okrutne żniwo śmierci, a wojska Jarosława odniosły
zwycięstwo. Przypisano je obecności Chrystusa eucharystycznego. Była to
aliści pierwsza część cudu, którym zasłynął Ołomuniec: gdy w kościele
otwarto cyborium, oczom zdumionych wiernych ukazały się Hostie, z
których każda nosiła wyraźnie widoczny, lśniący krąg różowego koloru …
na podstawie “Cuda Eucharystyczne”, Joan Caroll CRUZ, 1987
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992. Papież wyznaczył też od razu
na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina
pierwsze objawienie Maryi w Lourdes.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia
Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako
wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i
dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył, że: "Ma on
na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich
instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej
na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w
dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim
na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby
zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz
cenniejszego zaangażowania wolontariatu."
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993, a główne uroczystości
odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. W kolejnym roku
miejscem centralnych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro
(Wybrzeże Kości Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), Fatima
(1997), Loreto (1998), Harissa (Liban, 1999), Rzym (2000, połączone z
Jubileuszem Chorych), Sydney (2001), w narodowym sanktuarium
katolików indyjskich w Vailankamy (2002), w Lourdes (2004), w Jaunde w
Kamerunie (2005) i w Adelajdzie w Australii (2006). W roku 2007 XV
Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie w stolicy Korei, Seulu.

CHORE DZIECKO, FRANCISCO, J. Bond (1863, Cincinnati -1931, Los Angeles), 1893, olejny na płótnie,
122×81 cm, Smithsonian American Art Museum; źródło www.classicartrepro.com

POCZET PAPIEŻY: STEFAN III (IV) (95)
Urodził się około 720. Za pontyfikatu Zachariasza
pracował w kancelarii papieskiej. Był kapłanem przy
kościele S. Cecilia na Zatybrzu, gdy jako kandydat
Krzysztofa, primiceriusza notariuszów Kościoła
rzymskiego, został w 768 - zgodnie z prawem
kanonicznym - wybrany na papieża i konsekrowany.
Stefan IV (gdzie indziej zwany Stefanem III)
nawiązał kontakt z Pepinem III, królem Franków,
prosząc go o przysłanie do Rzymu biskupów
francuskich, by wspólnie odbyć synod na Lateranie. Synod zebrał się w
769 i potwierdził wyrok skazujący antypapieża Konstantyna II
(ogłoszonego wcześniej papieżem przez zbrojny najazd toskańczyków na
Rzym) na dożywotnią pokutę w klasztorze, anulował jego zarządzenia
administracyjne i konsekracje. Synod postanowił, że na papieża mogą być
wybrani tylko kardynałowie – prezbiterzy. Laikat mógł jedynie potwierdzić
dokonany wybór i podpisać dekret wyborczy. Potępiono również wschodni
synod w pałacu Hiereia (754) i zatwierdzono tradycyjny kult obrazów.
Stefan, uwikłany w spory polityczne, acz odzyskał część terytoriów z rąk
longobardzkich to nie zdołał zapobiec intrygom Dezyderiusza, króla
Longobardów, i szambelana papieskiego Pawła Afiarty, którzy pozbawili
primiceriusza (kardynała) Krzysztofa i jego syna urzędów, i życia.
Zmarł w Rzymie w 772 i został pochowany w bazylice 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, 11 lutego 2006
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