»Ustanowię cię światłością dla pogan,
aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«
NR XXV/2007 (271)

GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

24 CZERWCA 2007

Święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana193Por. Dz 13, 24, posłanym, 712-720 by przygotować Mu drogi194Por. Mt 3, 3. "Prorok Najwyższego"Łk 1, 76
przerasta wszystkich proroków195Por. Łk 7, 26, jest ostatnim z nich196Por. Mt 11, 13, zapoczątkowuje
zapoczątkowuje Ewangelię197Por. Dz 1, 22; Łk 16, 16, pozdrawia Chrystusa już w łonie
matki198Por. Łk 1, 41 i znajduje radość jako "przyjaciel oblubieńca"J 3, 29, nazywając Go Barankiem Bożym, "który gładzi grzech świata"J 1, 29. Poprzedzając Jezusa
"w duchu i mocy
mocy Eliasza"Łk 1, 17, świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem199Por. Mk 6, 17-29. [KKK, 523]

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

„Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w
słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli,
który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie
do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego
przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.
A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ‘Ja nie jestem tym, za kogo
mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny
rozwiązać sandałów na nogach’.
Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga!
Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.
AKLAMACJAŁk 1,76

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i
krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli
się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu
dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali
więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się
dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił
wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej
krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy,
którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to
dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia
ukazania się przed Izraelem.

PATRON TYGODNIA: ŚW. WŁADYSŁAW, KRÓL
NADANIE IMIENIA JANOWI, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 1434-35, tempera
na panelu, 26×24 cm, Museo di San Marco, Florencja; źródło www.wga.hu
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 49,1-6

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan
już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym
mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie
strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: »Tyś sługą
moim, w tobie się rozsławię«.
Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły.
Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się
w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”.
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego
sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
I rzekł mi: »To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń
Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi«.
PSALM RESPONSORYJNYPs139
REFREN: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
i znasz moje wszystkie drogi.
Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I duszę moją znasz do głębi.
Nie tajna Ci istota,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,
utkany we wnętrzu ziemi.
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 13,22-26

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

Był synem Beli I, króla węgierskiego, i Rychezy, córki
króla polskiego Mieszka II. Urodził się 1040 w
Krakowie. Bela w 1056 odzyskał tron węgierski, po
czym wkrótce uchodzić musiał z synami do Polski.
Władysław przebywał na dworze Bolesława
Szczodrego w Krakowie (Gali Anonim pisał: "pod
względem obyczajów i stylu, życia stał się niejako Polakiem”).
Gdy w 1075, przy pomocy Bolesława, starszy brat
Geza odzyskał tron ojca Władysław wrócił z nim na
Węgry. W 1078, po śmierci Gezy, objął panowanie.
Na początku niełatwe były to rządy; walczył bowiem
ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji
Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem
niemieckim Henrykiem IV.
Jeńców starał się nawracać na Świętą Wiarę
Katolicką. Wybudował od podstaw Wielki Waradyn
(dziś Oradea w Rumunii), doprowadził do powstania
metropolii kościelnej w Bacs. Po przyłączeniu
Chorwacji ufundował w Zagrzebiu biskupstwo ku czci
św. Stefana (przodka Władysława, wyniesionego w
1083 do chwały ołtarzy, dzięki staraniom króla, wraz
ze św. Emerykiem, św. Gerardem, św. Andrzejem
Żurawkiem (Świeradem) i św. Benedyktem).
W 1095 na synodzie w Clermont papież ogłosił
pierwszą krucjatę przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej. Wodzem
jednogłośnie obrano władcę Królestwa Węgier. Niestety 29.VII.1095 Bóg powołał
do go siebie. Żal po jego odejściu był tak wielki, że przez trzy lata wstrzymano się
na Węgrzech od tańców i muzyki.
Kanonizowany został przez Celestyna III w 1192 (kronikarze zanotowali, iż w dniu
kanonizacji nad katedrą ujrzano przepiękną, promieniującą gwiazdę, która
świeciła przez dwie godziny…).
W 1556 protestanccy żołdacy sprofanowali sarkofag króla w Wielkim Waradynie.
Dzieła zniszczenia, burząc katedrę, dokończyli wyznawcy Allacha we XVII w. Z
grobu nie pozostał żaden ślad… Zachował się jedynie relikwiarz z głową
świętego, przechowywany w Pułtusku, a obecnie w Gyor na Węgrzech. W Polsce
(uroczystość 30 czerwca)
aż 91 miejscowości wzięło nazwę od imienia świętego.
il. pow.: ŚW. WŁADYSŁAW, KRÓL WĘGIER, MARTINI, Simone (1280/85, Siena - 1344, Avignon), ok. 1326,
tempera na desce, 45.5×21.5 cm, Museo della Consolazione, Altomonte; źródło www.wga.hu
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Po ujawnieniu wieść szybko się rozeszła i do
Ludbregu
zaczęli
przybywać
pielgrzymi.
Zainteresował się również urząd papieski i na
parę lat sprowadził cudowną Krew do Rzymu.
Na początku XVI w., za pontyfikatu Juliusza II, w
Ludbregu wydarzenie badała specjalna komisja.
Wiele osób świadczyło, iż zostało cudownie wyleczonych w obecności cudownej Krwi. 14.IV.1513
Leon X opublikował Bullę dozwalającą na
oddawanie czci świętej Krwi (sam kilkukrotnie
niósł Ją w procesji przez ulice Rzymu…)
Cudowna Krew, w stanie nienaruszonym, do dziś
przechowywana jest w pięknej monstrancji,
wykonanej w 1721 na życzenie księżnej Eleonory
Batthyany-Strattman. I corocznie, na początku
września, w Ludbregu, przez cały tydzień,
świętowana jest Sveta Nedilja – na cześć cudu
Eucharystycznego z 1411 roku…

INFORMACJE PARAFIALNE
Kończy się miesiąc czerwiec. NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
odprawiane są codziennie, bezpośrednio po Mszy św. o
18:00. W piątki z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i
śpiewaną litanią do Serca Pana Jezusa. Ostatnie
nabożeństwo 30.VI (sobota).
29.VI (piątek): UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
Msze św. o 7:30 i 18:00. Można spożywać pokarmy mięsne.
1.VII (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca.
Przypominamy i uwrażliwiamy wszystkich korzystających z
duszpasterstwa w naszym kościele, że w okresie wakacji z
sakramentu pokuty - SPOWIEDZI - będzie można korzystać
tylko i wyłącznie pół godziny przed każdą Mszą św. W czasie
Mszy spowiedzi nie będzie.
Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VII, na sumie o
12:00. Zgłoszenia do 14.VII w kancelarii. Przygotowanie dla
rodziców i chrzestnych 15.VII (niedziela), po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
17.VI.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego:
Laura Małgorzata SZYMCZAK, Piaseczno
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ŚLUBY
23.VI.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Michał KELLER i Paulina Ewa BOROWSKA
Marcin Adam KAROLAK i Monika Brygida KORYTEK
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

źródło: www.therealpresence.org
il. MONSTRANCJA Z RELIKWIARZEM CUDOWNEJ KRWI, 1721, szkoła augsburgska, Ludbreg; źródło: jw.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
Dzięki Ci, Panie Boże,
za wygnanie z Raju.
Dzięki Ci, Panie Boże,
za trud pracowania,
za zmęczenie
kamiennym snem chylące głowę,
za trud orki i żniwa
przemieniony w zapach
chleba
i w smak jagody
w czasie winobrania.
Cóż nam po nudnym Raju,
gdzie gotowe drzewa
rodzą gotowy owoc
słodyczą nabrzmiały,
gdzie mleko w rzekach płynie,
a miód z kwiatów ścieka.

ODESZLI

Dziękuję Ci, Boże, za to,
żeś wygnał człowieka
i dałeś mu moc wielką,
moc uczestniczenia
w odradzaniu się życia
tu,
na naszej ziemi.

POMIANOWSKA, Wanda (1919, Warszawa – 2003, Radkowice), 1995, z tomiku „Wygnanie z Raju”

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Michał OSIADACZ, † 12.VI.2007, l. 19
śp. Lucyna BOROWSKA, † 17.VI.2007, l. 81
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
WAKACJE
Na wsi dzieciaki nie czekały na wakacje.
Nie chodziło się do szkoły, ale roboty było więcej.
Gdy przyszły żniwa, było bardzo ciężko.
Zazdrościłem - aż do płaczu - że te mieszczuchy mogą
leżeć nad Pilicą cały dzień i nic nie robią,
krów nie pasą, jagód i grzybów zbierać nie potrafią,
a ja muszę umieć wszystko.
I to mają być wakacje?
[…] Piszę to dlatego, żeby się wyżalić i wyzbyć zazdrości,
bo gdy patrzę, jak te małe komunisty, to znaczy dzieciaki z drugiej klasy,
opowiadają, że były na Kanarach, na Malcie, na Costa Brava,
to sobie myślę: dlaczego ja tak wcześnie się urodziłem?
Już ich nie dogonię.
Patrzę też na wakacje kleryków, dzieciaków ze szkoły na Blichu.
Oni nie tęsknią za domem.
Oni prosto ze szkoły, z seminarium jadą na wakacje.
A ja znów zamyślam się: To Wy nie tęsknicie za domem?
Nie tęsknisz za mamą, tatą, za rodzeństwem?
Pewnie nie.
I znów mam kompleksy.
Ja taki stary i wciąż uciekam do domu.
To jak to będzie w przyszłości?
Oni nie będą mieć domu.
Oni nie będą mieli za kim tęsknić.
Oni zakochają się, ale kochać nie będą.
A potem, po przednówku, zatęsknią za wczasami pod gruszą.
ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ks. TYMOTEUSZ) (ur. 1938, Żdżary), fragm.

TAJEMNICE EUCHARYSTII: CUDOWNA KREW W LUDBREGU
W 1411 w Ludbregu (Chorwacja), w kaplicy zamku książąt Batthyany,
ksiądz celebrował Mszę św. Podczas konsekracji wina naszły go
wątpliwości, co do prawdy przeistoczenia. I na jego oczach, bezpośrednio
po konsekracji, wino przemieniło się w Krew. Nie wiedząc, co czynić,
ksiądz wmurował naczynie z Krwią w ścianę za ołtarzem, zaprzysięgając
murarza do milczenia. Tajemnicę wyjawił dopiero na łożu śmierci…
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

POCZET PRYMASÓW: FLORIAN STABLEWSKI (78)
Był
synem
zubożałego
szlachcica
Onufrego Stablewskiego i Emilii z
Kurowskich. Kształcił się w gimnazjum św.
Marii Magdaleny w Poznaniu i w
gimnazjum w Trzemesznie. W latach
1861-1863 studiował w seminarium
duchownym w Poznaniu, następnie na
uniwersytecie w Monachium. W 1866
obronił doktorat z teologii i w Gnieźnie
przyjął święcenia kapłańskie.
Pracował jako duszpasterz w Wielichowie,
Tarnowie Podgórnym i Śremie. W Śremie
był także katechetą i nauczycielem języka
hebrajskiego w gimnazjum. W 1873
został usunięty po odmowie podporządkowania się zarządzeniu wykładania religii w
języku niemieckim. Objął wówczas funkcję proboszcza we Wrześni, gdzie działał jednocześnie w towarzystwach
rzemieślniczych, przemysłowych i rolniczych. Organizował Bank Ludowy w
Śremie. W latach 1876-1891 sprawował mandat poselski w sejmie
pruskim i aktywnie działał w szeregach Koła Polskiego, występując m.in.
na rzecz zachowania języka polskiego jako wykładowego w szkolnictwie.
W 1891 został mianowany arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim (z tytułem Prymasa Polski). W działalności na stolicy biskupiej na pierwsze
miejsce, niezależnie od skomplikowanej sytuacji wewnętrznej, wysuwał
sprawy Kościoła. Propagował tzw. ruch patronacki, przedstawiony w
encyklice Rerum Novarum Leona XIII. Założył Przewodnik Katolicki oraz
drukarnię i księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu. Poszukiwał kompromisu
w kwestii polskich spraw narodowościowych, w okresie strajków szkolnych
(1901-1904, 1906) łagodził napięcia petycjami do cesarza niemieckiego…
Zmarł w 1906 i został pochowany w katedrze poznańskiej.
il. PRYMAS STABLEWSKI, GUERRINI, M., 1898, Muzeum Archidiecezjalne, Poznań; źródło: “Poczet
Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski
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)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):

M SZE
ŚW I ĘTE

P AR AFIA LN A
K SI ĘŻA
ĘŻA

niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 24 czerwca 2007
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