„marność nad marnościami,
wszystko marność”
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Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień: głodu271Por. J 5, 5-15, niesprawiedliwości272Por. Łk 19, 8, 1503 choroby i śmierci273Por. Mt 11, 5, Jezus wypełnił znaki
mesjańskie. Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć wszelkie cierpienia na ziemi274Por. Łk 12,13. 14; J 18, 36, 440 ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli –
niewoli grzechu275Por. J 8, 34-36, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia.
[KKK, 549]

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12,13-21

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu,
żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: »Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami? «.
Powiedział też do nich: »Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego
mienia«.
I powiedział im przypowieść:
»Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam
w sobie: ‘Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów’. I rzekł:
‘Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę
wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr,
na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj’.
Lecz Bóg rzekł do niego: ‘Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy
od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?’.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
przed Bogiem«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. OSWALD, KRÓL
CHCIWY MĘŻCZYZNA, TENIERS, Dawid, młodszy (1610, Antwerpia - 1690, Bruksela), 1648, olejny na płótnie,
62.5×85 cm, National Gallery, Londyn; źródło www.nationalgallery.org.uk
Z KSIĘGI KOHELETAKoh 1,2;2,21-23

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami,
wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i
dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w
nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z
wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod
słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem.
Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.
PSALM RESPONSORYJNYPs95
REFREN:

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła«.

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 3,1-5.9-11

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w
górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze
Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach:
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest
bałwochwalstwem.
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z
jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku
głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już
nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty,
niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
AKLAMACJAMt 5,3

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,

Urodził się około 604 jako syn
Etelfryda, króla Northumbrii.
Gdy Brytowie wywołali powstanie, w trakcie którego poległ
jego ojciec, Oswald w wieku
11 lat musiał wraz z matką
uciekać do Szkocji, na wyspę
Jona, gdzie znajdował się
sławny klasztor, założony przez
św. Kolumbana (†597). Tam
Oswald zapoznał się z wiarą i
przyjął chrzest. Tymczasem
Caedwall, który objął władzę w
Northumbrii, wymordował braci
Oswalda: Osryka i Eanfryda, by
w ten sposób pozbyć się
potencjalnych rywali. Tyran
jednak rządził krajem zaledwie
rok. Wezwany bowiem przez
swoich zwolenników Oswald
wszedł w 634 do Northumbrii i
pod Hewenfeld zwyciężył Caedwalla, który padł na polu walki. Podanie głosi, że
przed bitwą Oswald wystawił drewniany krzyż i przy nim skupił swoich rycerzy,
modląc się o zwycięstwo krzyża nad pogaństwem.
Po wstąpieniu na tron wprowadził chrześcijaństwo do Northumbrii. Gorliwie w tej
misji wspierali go zakonnicy z wyspy Jona. Wyróżniał się wśród nich św. Aidan,
mianowany biskupem. Dla utrwalenia wiary Oswald założył drugi klasztor w
Lindisfarne o regule św. Kolumbana. Tam również była stolica biskupa: według
bowiem zwyczaju irlandzkiego opaci byli równocześnie biskupami-ordynariuszami
diecezji. Król sprowadzał z różnych stron kapłanów i zakonników, stawiał kościoły
i fundował ośrodki parafialne. Przysłużył się Anglii także tym, że zjednoczył w
swoim kraju skłócone dzielnice: za małżonkę obrał sobie Cyneburgę, córkę
Cynegilda, panującego nad dzielnicą Wessex. Zdołał go także pozyskać dla wiary.
Na pół pogańscy możnowładcy poczuli się zagrożeni. Obawiali się, że zostaną
pozbawieni dotychczasowych przywilejów, na korzyść króla. Dlatego zmówili się z
królem sąsiedniej Mercji, poganinem Pendą, i wypowiedzieli wojnę Oswaldowi. W
bitwie pod Maserfield (Shropshire) w 642 Oswald poległ, w wieku zaledwie 38 lat.
Jego ostatnie słowa miały świadczyć o duchowej trosce o swoich żołnierzy, co do
dziś przekazuje przysłowie angielskie "Boże, miej łaskę nad ich duszami, jak
powiedział Oswald gdy padł". Ciało jego porąbano w kawałki, a głowę zawieszono
na żerdzi. Po 8 latach na nowo, w tej części Anglii, zapanowało pogaństwo. Na
szczęście nie miało to trwać długo, gdyż Northumbria powróciła niebawem na
łono Kościoła. Posiew krwi króla-męczennika nie był daremny.
Kult św. Oswalda rozpowszechnili po Europie mnisi irlandzcy. Ze czcią zebrali
sprofanowane szczątki króla i rozmieścili je po swoich klasztorach. Jego ręka, o
której św. Aidan, poruszony łaskawością króla, miał powiedzieć całując ją: „Niech
nigdy nie zaginie!”, do dziś przechowywana jest w kościele w Bamburgh.
Oswald stał się bohaterem eposów, zwłaszcza w Niemczech. Jest patronem
(uroczystość 5 sierpnia)
angielskiej rodziny królewskiej, krzyżowców i żniwiarzy.
il.: ŚW. OSWALD I ŚW. AIDAN, BROWN, Ford Madox (1821, Calais – 1893, Londyn), 1864-6, studium witraża
kościoła św. Oswalda w Durham, Lady Lever Art Gallery, Liverpool; źródło www.liverpoolmuseums.org.uk
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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 św. spowiedzi nie ma.
6.VIII (poniedziałek): ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Msza
św. o 7:30.
11.VIII (sobota): Wypominki o 17:30. Msza św. za zmarłych
w wypominek 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.
Wioski, które chciałyby poświęcić swój wieniec dożynkowy w
naszym kościele, będą mogły to uczynić 2.IX (niedziela), na
sumie, łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie w tym
samym czasie będą odbywały się dożynki ogólnokrajowe.
18-19.VIII (sobota-niedziela): III PARAFIALNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PROBOSZCZA. 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
Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają Ministranci!
Parafialne Koło Caritas pragnie pomóc najuboższym
dzieciom z naszej parafii organizując szkolne
wyprawki uczniowskie. WSPARCIE FINANSOWE, w
formie ofiary, można składać do puszki przy
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.
ŚLUBY
4.VIII.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Marcin PILCH i Marta Marianna BIENIAS
Karol Mikołaj TYMOSZUK i Beata Maria MĘTLAK
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Zygmunt BALA, kawaler z Turowic, parafia
tutejsza, i Małgorzata Marta GALANTA, panna z parafii
Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej
Zapowiedź II: Jerzy Stanisław KAMAĆ, kawaler z Kawęczyna,
parafia tutejsza, i Emilia Magdalena POPIEL, panna
z parafii Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie
Zapowiedź II: Grzegorz ŻUKOWSKI, kawaler z Obór, parafia
tutejsza, i Zuzanna Natalia KUSIDEŁ, panna z parafii
Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej
Zapowiedź I: Robert Michał SIDUN, kawaler z Turowic, parafia
tutejsza, i Justyna Renata STAWSKA, panna z parafii
św. Mikołaja w Grójcu
Zapowiedź I: Przemysław SZLASA, kawaler z Obór, parafia
tutejsza, i Sandra Paula PRZEDPEŁSKA, panna z parafii
św. Kazimierza w Pruszkowie
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Zofia GOSS, † 27.VII.2007, l. 67
śp. Marian LEWANDOWSKI, † 26.VII.2007, l. 82
śp. Stefan MILEWSKI, † 1.VIII.2007, l. 77
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

TAJEMNICE EUCHARYSTII: ŚWIĘTY GRAAL Z WALENCJI
Tradycja niesie, że Święty Graal (Graal [fr.], Greal, Grail [ang.], Gral [niem.]
leksykograficznie powiązany jest łacińskim gradalis, czy też gratalis waza, szklanica) z Walencji to kielich używany przez Jezusa - podczas
Ostatniej Wieczerzy z apostołami - do konsekracji i ofiary wina
Eucharystycznego, czyli Jego krwi. Według podań jest to także kielich, w
którym Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa ukrzyżowanego.
Ze źródeł wiadomo, iż w kilka wieków po śmierci
Chrystusa kielich Świętego Graala był pokazywany
chrześcijańskim pielgrzymom w Jerozolimie. Arculo,
frankoński biskup, który ok. 720 przebywał w Ziemi
Świętej podaje, że w kościele Grobu Pańskiego
Jerozolimie był przechowywany „kielich, w
którym
Nasz
Pan
konsekrował
Swoją
Przenajświętszą Krew”. Czcigodny Bede dodaje, że
czarę można było dotknąć i ucałować przez oczka
ochronnej siatki. Nie wiadomo, kiedy i w jaki
sposób kielich miałby opuścić Jerozolimę. Stać
się to mogło już VIII w., w obawie przez inwazją
muzułmańską. Po długiej drodze Święty Graal
miałby trafić do Walencji…
Inna tradycja niesie, że kielich z Jerozolimy zabrał ze sobą św. Piotr, a
pierwsi papieże celebrowali z nim Eucharystię. Do Hiszpanii miał trafić ok.
258, wysłany przez św. Wawrzyńca, tuż przed swoją, a po śmierci papieża
Sykstusa, umęczonych w trakcie prześladowań cesarza Waleriana.
Kielich składa się z trzech części: podstawa to odwrócona czara z
krwawnika, odmiany chalcedonu, kamienia półszlachetnego o
czerwonawej barwie, z arabskim napisem, prawdopodobnie z X w.; złoty
trzon, nabijany szlachetnymi kamieniami, pochodzi z XIII-XIVw.; natomiast
czara górna, również wykonana z krwawnika, jest najstarsza,
najtrudniejsza w datowaniu. Takie czary wykonywano od II w. p.n.e. do
I w. n.e. w Egipcie i Palestynie…
Kielich, przechowywany w gotyckiej kaplicy Santo Caliz katedry Walencji,
od dawna stanowi pożywkę dla fantastycznych historii i nowel, chociażby
legend o rycerzach Okrągłego Stołu w Anglii czy poematów Chretien de
Troyes i Wolframa von Eschenbach, o losach Parcevala (Parzivala) w XIIXIII w. (Robert Wagner oparł na nich swoje dzieła muzyczne …)
Prof. filozofii uniwerstytetu Francisco de Vitoria w Madrycie, Salvador
Antuñano, zapisał: „Gdy poznajemy tajemnicę kielicha Świętego Graala
zdajemy sobie sprawę, że nie ma w nim nic enigmatycznego i
ezoterycznego. Historia tego cennego kielicha dotyczy bowiem najbardziej
dramatycznego, najwznioślejszego epizodu w dziejach ludzkości: historii
Słowa które stało się Ciałem i Eucharystii.”
źródło: www.zenit.org
il. pow.: ŚWIĘTY. GRAAL Z WALENCJI, katedra w Walencji; źródło: www.geocities.com

LIST
Nie żegnaliśmy Ciebie z rozpaczą,
Nie słuchaliśmy w drodze drzew płaczu I odeszliśmy, zda się, pogodnie
Z piosnką o tym żołnierzu - tułaczu.
… Bo nie wolno nam teraz, nie wolno
Serc swych łamać w takiej żrącej męce:
Mamy trudy przed sobą ogromne
A do pracy tylko własne ręce …
Więc też oczy nasze w długiej drodze
Ani razu nie biegły ku Tobie I zostałaś, samotna i wielka,
Rozmodlona w swej strasznej żałobie.
… My nie będziemy tam płakać za Tobą,
Choćby serca w strzępy nam się darły,
Będziemy mówić o tobie w obozach,
Jak o żywej, nie jak o umarłej.
I dopiero po miesiącach … latach …
Kiedy skończy się nasza udręka,
Nadciągniemy, jak ptaki do gniazda,
By przed tobą w milczeniu poklękać.
By powiedzieć, cudownej i świętej,
Żeś nam w sercach rozpaliła jasno
Taką miłość i wiarę, i siłę,
Że do śmierci nie zgasną, nie zgasną …
Wstanie wtedy świt przedziwnie jasny,
Świt perłowy z wstęgą tęczy mgławą.
Ty się zbudzisz do nowego życia,
Nasza, wielka, wyśniona Warszawo!

19.X.1944
BOGUSŁAWSKA, Teresa (1929, Warszawa – 1.II.1945, Zakopane), patrz zdjęcie, pow.

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, 5 sierpnia 2007
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