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Bóg daje ludziom możliwość dobrowolnego uczestniczenia w swojej Opatrzności, powierzając im odpowiedzialność za czynienie sobie ziemi "poddaną" 106, 373
i za panowanie nad nią140Por. Rdz 1, 26-28. Bóg pozwala więc ludziom być rozumnymi 1954 2427 i wolnymi przyczynami w celu dopełniania dzieła stworzenia, w
doskonałej harmonii dla dobra własnego i dobra innych. Ludzie, często nieświadomi współpracownicy woli Bożej, mogą wejść w sposób dobrowolny w Boży
zamysł 2738 przez swoje działania, przez swoje modlitwy, a także przez swoje cierpienia141Por. Kol 1, 24. 618, 1505 Stają się więc w pełni "pomocnikami Boga"1 Kor 3, 9; 1
[KKK, 307]
Tes 3, 2 i Jego Królestwa142Por. Kol 4, 11.
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Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie,
działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.
Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1,24-28

Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest
Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego
włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego
świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały
tej tajemnicy pośród pogan.
Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały. Jego to głosimy,
upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą
mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
AKLAMACJADz 16,14b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 10,38-42

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta
uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła:
„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.
A Pan jej odpowiedział: »Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a
potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której
nie będzie pozbawiona«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. OLIMPIA
CHRYSTUS W DOMU MARTY I MARII, TINTORETTO, Jacopo, Robusti (1518, Wenecja - 1594, Wenecja), 1570-75,
olejny na płótnie, 200×132 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło www.wga.hu

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI RODZAJURdz 18,1-10a
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u
wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy,
dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do
namiotu, podążył na ich spotkanie.
A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: „O Panie, jeśli jestem tego godzien,
racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć
sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę
wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro
przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak
powiedziałeś”.
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:
”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”.
Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze,
aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i
przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod
drzewem.
Zapytali go: „Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: „W tym oto
namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do
ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”.

Urodziła się w 361 (368?), w rodzinie cesarskich dostojników Konstantynopola.
Mając 18 lat poślubiła prefekta tego miasta,
Nebrydiusza, ale wkrótce owdowiała. Cesarz
Teodozjusz Wielki postanowił wydać ją, piękną i
bogatą,
za
swego
krewnego.
Odmówiła,
postanawiając nie wychodzić za mąż po raz drugi.
Prowadziła życie pełne pobożności i wyrzeczenia.
W 391 przekazała wielkie sumy na cele
dobroczynne
i
chrześcijańskie
świątynie.
Studiowała Biblię, orientowała się w wielu
zagadnieniach teologicznych. Patriarcha Nektariusz
mianował ją diakonisą. Cieszyła się przyjaźnią św.
Grzegorza z Nyssy oraz św. Jana Chryzostoma.
Pod kierunkiem tego drugiego, jako patriarchy
Konstantynopola, założyła szpital i sierociniec,
zaopiekowała się mnichami wyrzuconymi z Nitry.
Była najważniejszą i najbardziej umiłowaną z
niewiast, które pozostały wierne Janowi, gdy ten w 404 został deportowany do
Kukuzy w Armenii. Za odmowę uznania uzurpatora na stolicy patriarchalnej,
Arsaciusa, popadła w niełaskę cesarza. Skonfiskowano jej majątek. Gdy
oskarżono ją o zamiar podpalenia katedry, z ironią i odwagą stawiła czoło
prefektowi. Od tej pory aż do śmierci przerzucano z miejsca na miejsce. Mimo to
znosiła przeciwieństwa losu z ogromną cierpliwością, będąc przy tym wzorem
rozwagi, mądrości i życzliwości w stosunku do prześladowców.
Zmarła w Nikomedii w 408. Zachowało się 17 listów Jana Chryzostoma do
(uroczystość 25 lipca)
Olimpii, świadectwo jej głębokiej wiary.
il.: ŚW. OLIMPIA, współczesna ikona prawosławna; źródło www.cerkiew.pl
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INFORMACJE PARAFIALNE
Przypominamy, że w okresie wakacji z sakramentu pokuty - można korzystać tylko i wyłącznie pół godziny
przed każdą Mszą św. W czasie Mszy św. spowiedzi nie ma.
Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana jest w piątki, po
Mszy św. o 18:00.
W związku z tym, iż DOŻYNKI GMINNE, z udziałem wiosek z
naszej Parafii, zostaną - w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli
26.VIII - zorganizowane w sąsiednich parafiach, dożynek
parafialnych w tym roku NIE BĘDZIE.
Ministranci serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w
III PARAFIALNYM TURNIEJU PIŁKARSKIM O PUCHAR
PROBOSZCZA, w dniach 18-19.VIII. Mogą wziąć w nim
udział wszyscy mieszkańcy naszej parafii, którzy ukończyli
14 lat. W zakrystii można otrzymać kartę zgłoszenia
drużyny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.VIII. Liczba
drużyn jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu będzie pobierane wpisowe w wysokości 50,- zł. od drużyny (5,- zł. od osoby), przeznaczone na
pokrycie kosztów organizacji. Szczegóły Turnieju i jego
regulamin wywieszone są w gablocie przed kościołem.
Parafialne Koło Caritas pragnie pomóc najuboższym
dzieciom z naszej parafii organizując szkolne
wyprawki uczniowskie. WSPARCIE FINANSOWE, w
formie ofiary, można składać do puszki na
ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Wszystkim, którzy okażą pomoc, Bóg zapłać!
Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VIII, na sumie.
Zgłoszenia do 18.VIII w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 19.VIII (niedziela), po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
SPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Marek BARAN, kawaler z Dębówki, parafia tutejsza, i
Katarzyna Marianna PIEJAK, panna z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim
Zapowiedź I: Tomasz Stanisław RACZYŃSKI, kawaler z Piasków,
parafia tutejsza, i Agata KRÓLAK, panna z Podłęcza, parafia
tutejsza
Zapowiedź II: Artur NOGAL, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i
Magdalena KOŁODZIEJCZYK, panna z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Jerzy Jan KRZYŻANOWSKI, † 11.VII.2007, l. 82
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII: TWARZ Z CHIRATTAKONAM
W sprawozdaniu ks. Johnson Kamoor,
posługujący w Indiach, informował:
„28 kwietnia 2001 w kościele parafialnym św. Marii z Chirattakonam
rozpoczęliśmy, jak to czynimy corocznie, nowennę do św. Judy Tadeusza.
O 8:49 rano odsłoniłem monstrancję z
Najświętszym Sakramentem do publicznej adoracji. Po kilku chwilach
dostrzegłem na Świętej Hostii coś, co
wyglądało jako trzy plamki. Przerwałem
modlitwę
i
zacząłem
baczniej
przyglądać się monstrancji, zapraszając
również i wiernych do przyjrzenia się jej.
Następnie poprosiłem wiernych o
pozostanie w modlitwie i przeniosłem
monstrancję do tabernakulum.
30 kwietnia celebrowałem Mszę św.,
a następnego dnia udałem się do Trivandrum. Po powrocie, w sobotę 5
maja rano, otworzyłem kościół dla normalnych celebracji liturgicznych.
Założyłem ornat i udałem się do tabernakulum, by zobaczyć co się stało z
Hostią w monstrancji. I wtedy dostrzegłem w Niej wizerunek ludzkiej
twarzy… Głęboko poruszony poprosiłem wiernych o uklęknięcie i
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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rozpoczęcie modlitw. Myślałem, że tylko ja widzę Twarz, i dlatego
przywołalem kościelnego. Spojrzał i powiedział „Widzę twarz mężczyzny”.
Pozostali wierni również, jak zauważyłem, z napięciem wpatrywali się w
monstrancję. Zaczęliśmy adorację wizerunku, z każdą upływającą minutą
wyrazistszego. Zabrakło mi odwagi, by coś powiedzieć i zacząłem płakać…
Podczas adoracji mamy w zwyczaju czytanie fragmentu Nowego
Testamentu. Czytaniem dnia był rozdział 20 Ewangelii wg św. Jana, o
niewiernym Tomaszu i jego spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Gdy
przyszedł czas na homilie byłem w stanie wypowiedzieć tylko kilka słów …
Ponieważ musiałem udać się do pobliskiej parafii Kokkodu, by odprawić
Mszę św., przywołałem miejscowego fotografa, który wykonał zdjęcia
Hostii. Po dwóch godzinach zdjęcia zostały wywołane, a wraz z upływem
czasu Twarz na każdym z nich stawała się coraz ostrzejsza i czystsza…”
O pojawieniu się cierniem ukoronowanej Twarzy tak pisał abp diecezji
Trivandrum, Cyril Mar Baselice: „[…] dla nas, wierzących, to co
zobaczyliśmy jest tym, w co zawsze wierzyliśmy […] Jeśli nasz Pan
przemawia do nas w tym znaku, oczywiście oczekuje naszej odpowiedzi”.
Monstrancja z cudowną Hostią do dziś przechowywana jest w kościele
parafialnym św. Marii.
źródło: www.therealpresence.org

il. pow.: RELIWIARZ Z CHIRATTAKONAM, kościół parafialny św. Marii

KRESY
Dom bez przerwy stoi na rubieżach kraju
wokół rosną stare lipy i jesiony
obłoki jak dawniej płyną ponad bramą
popołudnia lekko przechodzą w wieczory
i mija w alejach ptasi rok za rokiem
niesie szczygłów mowę dojazdowa droga
cembrowiny w zimnej hartują się wodzie
czasem ktoś otwiera lub zamyka okna
na parterze domu w którym poznasz wszystko
lecz tylko od zewnątrz bo w środku na nowo
są już ułożone sprzęty i nazwisko
przy drzwiach nie jest polskie klamkę akantową
obca dłoń wygładza w dawnej bibliotece
zaszły zmiany większe niż w innych pokojach:
gdzie stał wielki zegar teraz stoją piece
z blachy i koc leży gdzie leżała książka
poza tym naprawdę nic tu się nie stało
mimo przesunięcia granicy na zachód:
dom bez przerwy stoi na rubieżach kraju
a w niewielkiej wiosce nocą psy szczekają
WENCEL, Wojciech (ur. 1972, Gdańsk), 1977, z tomiku „Oda na dzień św. Cecylii”

POCZET PAPIEŻY: GRZEGORZ IV (102)
Pochodził z rodziny arystokratycznej. Był
kardynałem-prezbiterem bazyliki św. Marka.
Papieżem został wybrany w 827, życzeniem
lokalnej szlachty i za przyzwoleniem
cesarza Ludwika.
Pontyfikat Grzegorza przypadł na czas
sporów między cesarzem Ludwikiem I
Pobożnym a jego synami Lotarem,
Pepinem
i
Ludwikiem
Niemieckim,
zakończonych, już po śmierci Ludwika, bitwą
między jego synami pod Fontenay koło Auxerre
(841), gdzie poległ kwiat rycerstwa frankońskiego, a
samo
cesarstwo w praktyce uległo rozkładowi. Uwikłany w rozgrywki polityczne
Grzegorz stwierdził, że zadaniem papieża jest troska o pokój. Próbując to
czynić naraził się na instrumentalizację przez władców frankońskich i
wycofał do Rzymu. Sformułował prawo, iż nakazy papieża są obowiązujące
nawet wówczas, gdy są sprzeczne z zarządzeniami cesarza, Propagował
zasadę supremacji władzy duchowej nad świecką.
Sam musiał zadbać o wzrost znaczenia autorytetu moralnego i
politycznego papieża oraz Państwa Kościelnego. W obawie przed
Saracenami, którzy plądrowali wybrzeża Italii i docierali pod Rzym,
Grzegorz ufortyfikował Ostię i nazwał ją Gregoriopolis. Rozpoczął misyjną
działalność Kościoła w Skandynawii, nadał godność legata papieskiego
św. Ansgarowi. W 835 zalecił obchodzenie w państwie Franków
uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada.
Za pontyfikatu Grzegorza zakończył się spór o cześć obrazów (ikonoklazm). Odnowił akwedukt połączony z Janiculum, dostarczający nie tylko
wodę do domów, ale będący źródłem energii do poruszania młynów.
Ufundował swój portret mozaikowy do absydy bazyliki św. Marka.
Zmarł w 844 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.
il. PAPIEŻ GRZEGORZ IV, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl
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):
P AR AFIA LN A
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 22 lipca 2007
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