»oto was posyłam jak owce między wilki«
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Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo
odsłaniać przyszłość42Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni
przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa,
posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie
[KKK, 2116]
ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym
połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją
miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią
smucili.
Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech;
ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały.
To bowiem mówi Pan: »Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę
narodów jak strumień wezbrany.
Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone.
Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w
Jerozolimie doznacie pociechy.
Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości
jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom«.

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na
jego ulice i powiedzcie: ‘Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął
nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest
królestwo Boże’. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż
temu miastu«.
Wróciło siedem-dziesięciu dwóch z radością mó-wiąc: „Panie, przez wzgląd
na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”.
Wtedy rzekł do nich: »Widziałem szatana spadającego z nieba jak
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i
po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego
się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona
zapisane są w niebie«.
UPADEK SZATANA, BLAKE, William (1757, Londyn - 1827, Londyn), ok. 1805-06, farby wodne, 23×28cm, w „Księga Hioba",
wydanie Butta, Pierpont Morgan Library, Nowy Jork; źródło www.blakearchive.org

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 66,10-14c

PSALM RESPONSORYJNYPs66
REFREN:

Niech cała ziemia chwali swego Boga
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGa 6,14-18

Bracia:
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla
mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie,
tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego
niech zstąpi pokój i miłosierdzie.
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim
noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym,
bracia. Amen
AKLAMACJAKol 3,15a.16a

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10,1-12.17-20

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
»Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: ‘Pokój temu domowi’.
Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim;
jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co
mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do
domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: ‘Przybliżyło się
do was królestwo Boże’.

PATRON TYGODNIA: ŚW. EDGAR SPOKOJNY, KRÓL
Edgar urodził się w 943 jako najmłodszy syn Edmunda
Wspaniałego i św. Aelfgith. Rodzice umarli w dzieciństwie i
Edgar wychowany został przez reformatora monastycyzmu
angielskiego, św. Aethelwolda, przeora z Abingdon.
Po śmierci brata Edwina w 959 objął (koronacja w Bath, 973)
rządy w całej Anglii. Dał początek ustawodawstwu
angielskiemu. Opiekował się Kościołem. Przy współpracy
ze świętymi biskupami Dunstanem, Aethelwolem i Oswaldem
stworzył warunki do odrodzenia religijnego, zwłaszcza zakonów
(zasady benedyktyńskie). W wyniku tych działań kościół
w Anglii zaczął wysyłać misjonarzy do Skandynawii. Acz w życiu
króla Edgara uderzała, jak zanotował to hagiograficznie biograf
Wilhelm z Malmesbury, "świętość i sprawiedliwość, to znane
były jego podboje płci pięknej… Pokutował za to przez 7 lat,
podobno poszcząc dwa razy w tygodniu.
Spośród czworga jego dzieci dwoje zostało wyniesionych na
ołtarze: św. Edward (†978) i św. Edyta (†984).
Edgar zmarł w 975 w Winchester. Pochowany został w
klasztorze w Glastonbury. Tam też zaczął się szerzyć kult
(uroczystość 8 lipca)
świętego.
il.: KORONACJA KRÓLA EDWARDA SPOKOJNEGO, witraż, katedra w Bath; źródło
www.earlybritishkingdoms.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
Przypominamy, że w okresie wakacji z sakramentu pokuty SPOWIEDZI - można korzystać tylko i wyłącznie pół godziny
przed każdą Mszą św. W czasie Mszy spowiedzi nie ma.
13.VII (piątek)
Po przerwie, spowodowanej innymi nabożeństwami,
powracamy do wspólnego odmawiania Koronki do
Bożego Miłosierdzia, po Mszy św. o 18:00.
Upływa termin uiszczenia opłat za obóz wakacyjny!
14.VII (sobota): Wypominki o 17:30. Bezpośrednio po
nabożeństwie Msza św. w intencji zmarłych z wypominek.
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.
ŚLUBY
7.VII.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Konrad PYDYSZEWSKI i Monika Marta KWIECIEŃ
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Karol Mikołaj TYMOSZUK, kawaler z parafii św. Piotra i Pawła w Reszlu, i Beata Maria MĘTLAK, panna z
Brześc, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Daniel NOWOCIN, kawaler ze Słomczyna, parafia
tutejsza, i Maria RYBACZEWSKA, panna z parafii Narodzenia
NMP w Włocławku
Zapowiedź I: Adam Bartłomiej KULIK, kawaler ze Słomczyna,
parafia tutejsza, i Dorota Joanna WORETA, panna z parafii
św. Tadeusza w Warszawie
Zapowiedź I: Marcin PILCH, kawaler z parafii Zesłania Ducha
Świętego w Starej Iwicznej, i Marta Marianna BIENIAS,
panna z Parceli, parafia tutejsza
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. Janina CZUJKO, † 2.VII.2007, l. 59
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!
DO CZĘSTOCHOWY!
Do Częstochowy idę,
Bom grzeszny!H. Sienkiewicz
Bo tu Polska była zawsze wolna!S. kard. Wyszyński
Tak ucho natężam ciekawie,
że słyszałbym…A. Mickiewicz
czy serce Matki bije spokojnie
czy z trwogą?por. Jan Paweł II
Do Częstochowy idę,
aby spełnić, co nam każe Synpor. J 2, 5.
Do Częstochowy, proszę księdza,
bo przednówek.
Chleba nam brak! Boga nam brak!
Rodzinę biją!
Z Polską źle się dzieje!Wł. Grabski
Tu szukamy nadziei.
Pytasz, skąd mi ta wiara?
Kto ją zrozumie i odczyta?
Najlepiej latem iść wśród żyta…
Kiedy od traw i ponad kłosy
ziemia uderza wniebogłosy,
O, graj nam, ziemio organistko!
Zasłuchaj się… i to wszystkoK. Wierzyński. […]
W porę teraz padam na kolana,
abym wstał silnym Boga robotnikiem.
Gdy wstanę - mój głos będzie głosem Pana,
Mój krzyk - Ojczyzny będzie krzykiemJ. Słowacki.
Dzieci Boże, Dzieci moje!
Przyjdą nowe czasy.
Wymagać będą nowych mocy.
Bóg je da w swoim czasieS. kard. Wyszyński.
ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), fragm., 2005, XIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

TAJEMNICE EUCHARYSTII: HOSTIE Z ALCOY
29.I.1956 Juan Prats (o korzeniach francuskich) zamieszkały w Alcoy w Hiszpanii,
włamał się do miejscowego kościoła
parafialnego i skradł wiele obiektów
sakralnych, wśród nich srebrną szkatułkę
zawierająca trzy konsekrowane Hostie. Po
jej otwarciu szybko spożył Hostie, a szkatułkę ukrył w stajni, pod stertą drewna.
Następnego dnia miejscowy proboszcz, Don
Antonio, dowiedział się o świętokradczej
kradzieży. Wstrząśnięty widokiem splądrowanego kościoła zaczął bić w dzwony.
Wkrótce przed kościołem zebrali się
parafianie z Alcoy i rozpoczęli modlitwę…
Natychmiast rozpoczęły się też, początkowo
bezskuteczne, poszukiwania sprawcy.
Niedaleko żyła pobożna wdowa, w której
posiadaniu znajdowała się figurka Świętego
Dzieciątka. María Miralles, przerażona profanacją, zaczęła się modlić
przed figurką małego Jezusa, błagając o zwrot zaginionej Eucharystii. Po
kilku godzinach modlitwy zaskoczona Maria ujrzała nagle Jezusa z figurki
unoszącego rączkę i wskazującego palcem dom sąsiada, Juana Pratsa…
O zdarzeniu kobieta powiadomiła władze cywilne. W tym samym czasie
proboszcz, prowadzony tajemniczą siłą, udał się do ogrodu Juana Pratsa i
wszedł do stajni. Przyjrzał się leżącej stercie drewna i odkrył w niej srebrną
szkatułkę z … trzeba konsekrowanymi Hostiami! Juan Prats nie potrafił
pojąć, w jaki sposób w szkatułce znalazły się Hostie, wszak pamiętał, że Je
spożył! Skruszony przyznał się do kradzieży i wyznał swój grzech.
Dokumenty dotyczące cudu i figurka Małego Jezusa są do dziś
przechowywane w klasztorze Grobu Pańskiego w Alcoy. Corocznie, w Boże
Ciało, mieszkańcy Alcoy organizują festiwal upamiętniający wydarzenie. A
dom złodzieja został zamieniony w oratorium i jest otwarty dla
zwiedzających.
źródło: www.therealpresence.org
il. FIGURKA ŚWIĘTEGO DZIECIĄTKA Z ALCOY, święty obrazek; źródło: hispania-catholica.blogspot.com

KTÓRY STWARZASZ JAGODY
Ty który stwarzasz jagody
królika z marchewką
lato chrabąszczowe
cień wielki małych liści
zawilec półobecny
bo uwiędnie zanim go się przyniesie do domu
czosnek niedźwiedzi dla trzmieli
smutek roślin
wydrę na krótkich nogach
ślimaka co zasypia na sześć miesięcy
niezgrabny śnieg co ma wdzięk
większy zanim zacznie tańczyć
serce choćby na chwilę
spraw
niech poeci piszą wiersze
prostsze od wspaniałej poezji
TWARDOWSKI, Jan, ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa), 1978

POLSKIE MADONNY (66): SKALMIERZYCKA KRÓLOWA ANIOŁÓW
Pochodzenie obrazu nie jest znane. Wiadomo,
że od 1473 słynął on cudami. Szczególną czcią
otaczał obraz prymas Polski Fryderyk
Jagiellończyk. Jednym z wotów jest srebrny
ryngraf,
przedstawiający
ukoronowanie
Najświętszej Panny, podarowany w 1634 przez
króla Władysława IV w podziękowaniu za
zwycięstwo nad Turkami. Król ten ufundował
również piękne antepedium, tkane i haftowane
złotem, z symbolami imienia Maryi. Dla
pielęgnowania czci do Matki Skalmierzyckiej
przez odmawianie czy śpiewanie Różańca
Świętego założone zostało w 1621 Bractwo
Różańcowe. Tajemnice Różańca Świętego
wyrażone zostały w obrazkach umieszczonych
w stallach z XVII w. ustawionych wokół ścian.
Wizerunek (154×104cm, ze złoto-srebrną sukienką wysadzaną rubinami i
perłami) koronował 4.IX.1966 Stefan kard. Wyszyński.
adres: kościół św. Katarzyny, 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul Ostrowska 1
źródło: theotokos.ovh.org
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
M SZE
święta pracujące:
08:45, 18:00
ŚW I ĘTE
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):
P AR AFIA LN A
niedziela i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A
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