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Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej Jego Ojca ożywia całe życie Jezusa416Por. Łk 12, 50; 22, 15; Mt 16, 21-23, ponieważ Jego odkupieńcza męka jest
motywem Jego 457 Wcielenia: »Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem
przyszedłem na tę godzinę«J 12, 27. »Czyż nie mam pić kielicha, który Mi
podał Ojciec?«
[KKK, 607]
Ojciec?«J 18,11. I jeszcze na krzyżu, zanim wszystko »wykonało się«
się«J 19, 30, Jezus mówi: »Pragnę«
»Pragnę«J 19, 28.

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 38,4-6.8-10
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w
więzieniu, powiedzieli do króla: „Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę
obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce
całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka
przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia!”
Król Sedecjasz odrzekł: „Oto jest w waszych rękach!” Nie mógł bowiem
król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go,
spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się
znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz
błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: „Panie mój,
królu! Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi
Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym
miejscu, zwłaszcza że, nie ma już chleba w mieście!”
Rozkazał król Ruszycie Ebedmelekowi: „Weź sobie stąd trzech ludzi i
wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze!”

PROROK JEREMIASZ, fresk, szkoła rzymska, ok. 1120, Muzeum Watykańskie; źródło www.christusrex.org
PSALM RESPONSORYJNYPs40
REFREN: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,
stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj.

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 12,1-4

Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar,
a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale
biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w
wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu
obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po
prawicy tronu Boga.
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką
wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw
grzechowi.
AKLAMACJAJ 10,27

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Moje owce słuchają mojego głosu.
Ja znam je, a one idą za Mną.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:
»Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już
zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu:
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi,
a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa
przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN EUDES
Urodził się w 1601 w rodzinie wieśniaków, w Ry (Normandia). Po ukończeniu
szkół podstawowych wstąpił do kolegium jezuickiego w Caen. Tutaj pogłębił w
sobie życie wewnętrzne. Znajomość języka łacińskiego opanował w tak
doskonałym stopniu, że mógł się nim posługiwać na równi z językiem ojczystym.
Jako wzorowy uczeń został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu
kolegium w 1623 wstąpił do głośnego wówczas we Francji "Oratorium Jezusa".
Przyjął go sam założyciel tej instytucji, kard.
Piotr de Berulle, wówczas najwyższy autorytet
moralny we Francji. W dwa lata potem Jan
przyjął święcenia kapłańskie (1625).
W 1627 powrócił do Argentan, kiedy dowiedział
się, że panuje tam zaraza. Niósł pomoc
zarażonym. Następnie został przeznaczony do
Caen. Powierzono mu obowiązki wędrownego
kaznodziei, by głosił rekolekcje, misje, słowo
Boże z okazji odpustów i świąt. Za podstawę
obrał sobie katechizm. Systematycznie uczył
prawd wiary i moralności tak dzieci, jak i
dorosłych, wieśniaków, jak i mieszczan. Co
roku przeprowadzał 3 do 4 misji, a każda z
nich trwała od 4 do 8 tygodni. Razem
przeprowadził ich aż 110 (1632-1676).
Przemierzył całą Normandię, Bretonię i część
Burgundii. Wielu kapłanów i sióstr zakonnych
poddało się pod jego kierownictwo duchowe.
Za poradą spowiednika wystąpił z Oratorium
(1643)
i
postanowił
założyć
własne
zgromadzenie
misyjne
(eudystów)
dla
nauczania i katechizowania ludu, który był pod
tym względem mocno zaniedbany. Założył
szereg seminariów duchownych w diecezjach,
w których ich jeszcze nie było, mimo bardzo surowych zaleceń soboru
trydenckiego (1545-1563): w Coutances (1650), w Lisieux (1653), w Rouen
(1658), w Evreux (1667) i w Rennes (1670), skąd wyszło wielu gorliwych
kapłanów. Seminaria te prowadzili jego synowie duchowi.
W czasach nieustannych wojen i zamieszek, zaraz i pożarów, pomnażających
nędzę, w miastach szerzyła się rozpusta. Wiele niewiast i dziewcząt w tego
rodzaju życiu widziało jedyną dla siebie szansę zdobycia utrzymania. Jan utworzył
więc nową, żeńską rodzinę zakonną do opieki nad moralnie upadłymi
dziewczętami, pod nazwą Sióstr Matki Bożej od miłości. Nowy zakon otworzył
swoje placówki w Caen (1642), w Rennes (1673), w Hennebont (1676) i w
Guingamp (1676). Aleksander VII zatwierdził dzieło bullą w 1666.
Był niezmordowanym apostołem nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca
Jego Matki. Jako pierwszy wystąpił publicznie z rozpowszechnianiem
nabożeństwa, które było dotąd zarezerwowane tylko dla wybranych. U biskupów
poszczególnych diecezji otrzymał zezwolenie na obchodzenie święta Serca
Jezusa (20 października) i Serca Maryi (8 lutego). Ułożył do tekstu Mszy świętej i
pacierzy kapłańskich osobne czytania i hymny. Rodziny zakonne, które założył,
oddał pod opiekę Serca Maryi i Jezusa.
Jan znajdował też czas na twórczość pisarską. Do najcenniejszych jego pism
należą Królestwo Chrystusa (1637), Katechizm misyjny (1642), Kontrakt
człowieka z Bogiem przez Chrzest święty (1654), Pamiętnik życia kościelnego
(1681), Dobry spowiednik (1666) i Kaznodzieja apostolski (1685). Niektóre z tych
dziełek ukazały się w druku dopiero po jego śmierci.
Zmarł w Caen w 1680. Jego beatyfikacji dokonał Pius X w 1909, natomiast
(uroczystość 19 sierpnia)
kanonizacji, Pius XI, w roku świętym 1925.
il.: ŚW. JAN EUDES, marmur, Bazylika św. Piotra, Watykan; źródło saintpetersbasilica.org
strona — 1 —

NR XXXIII/2007 (279)

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.
19.VIII (niedziela): Dokończenie III PARAFIALNEGO TURNIEJU
PIŁKARSKI O PUCHAR PROBOSZCZA.
Półfinały od 13:00; mecz finałowy o 16:00.
Po meczu finałowym wręczenie nagród i pamiątkowych
dyplomów, również dla drużyn, które tym razem nie
dotarły do finału Turnieju.
Do wzięcia udziału, oglądania i dopingowania najlepszych
serdecznie zapraszają Ministranci!
26.VIII (niedziela): UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Msze św. tak jak w każdą niedzielę.
DOŻYNKI GMINNE, z udziałem wiosek z naszej Parafii, w
tym roku mają miejsce się w sąsiednich parafiach.
Dożynek parafialnych w Słomczynie NIE BĘDZIE.
Chrzty, o ile będą zgłoszenia, na sumie o 12:00.
2.IX (niedziela): Na sumie wioski, które zechcą, będą mogły
poświęcić swój wieniec dożynkowy w naszym kościele,
łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie w tym samym
czasie będą odbywały się dożynki ogólnokrajowe.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ŚLUBY
18.VIII.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Andrzej Bartłomiej KULIK i
Dorota Joanna WORETA
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Zbigniew SASOR, kawaler z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii i Monika Agnieszka
BOGUCKA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
TAJEMNICE EUCHARYSTII: KRWAWIĄCA HOSTIA Z ASTI (1)
25 lipca 1535 o 7:00 rano świątobliwy ksiądz Domenico Occelli odprawiał
Mszę św. w kolegiacie San Secondo (św. Sekundyna) w Asti. Podczas
łamania Hostii spostrzegł, iż krawędź przełamania zaczerwieniła się –
żywą Krwią! Trzy krople spadły do kielicha, czwarta zatrzymała się w
dolnym rogu krawędzi przełamania. Gdy w końcu przełamał Hostię wylało
się więcej Krwi …
Zaskoczony poprosił wiernych,
by zbliżyli się – sam bowiem nie
dowierzał własnym zmysłom.
Gdy, na ich oczach, uniósł
Hostię by ją spożyć Krew
zniknęła a Hostia powróciła do
stanu śnieżnej czystości…
Zdarzenie zostało opisane w
potwierdzonym notarialnie sprawozdaniu wysłanym przez bpa
Scipione Roero z Asti do Stolicy
Apostolskiej i opublikowanym w
Notatce Apostolskiej 6.XI.1535.
Paweł III ogłosił w niej
możliwość uzyskania odpustu
zupełnego przez tych, którzy
„odwiedzą kościół San Secondo
w dniu wspomnienia Cudu i odmówią trzy razy Ojcze Nasz i trzy razy
Zdrowaś Maria w intencji Ojca świętego”.
Tego samego dnia łaski nawrócenia doznało paru heretyckich żołnierzy, o
czym świadczy napis, wyryty w marmurze w kolegiacie. Asti znajdowała się
we władaniu cesarza Karola V i wielu jego żołnierzy przebywało w mieście i
okolicach. Oryginalne świadectwo znajduje się w archiwach watykańskich,
a kopia w księdze Towarzystwa Najświętszego Sakramentu (założonego w
kościele kolegiackim w 1519).
Inny napis w marmurze głosi prosto „Hic ubi Christus Ex Sacro pane Effuso
sanguine Exteram vi traxit fidem Astensem roboravit” („Tutaj, krwawiąc z
Przenajświętszego Chleba, Chrystus przywiódł obcokrajowców do wiary i
wzmocnił ją wśród mieszkańców Asti”).
il. pow.: CUD W SAN SECONDO, obraz olejny, XVI w, nieznanego autora, kaplica cudu, kolegiata San
Secondo, Asti; źródło: www.therealpresence.org
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

POLSKIE MADONNY (82): MATKA BOŻA LEŚNIOWSKA
Według tradycji historia cudownej figurki
Matki Bożej Leśniowskiej zaczyna się w
1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk
wracając z Rusi wiózł ze sobą Cudowny
Obraz Czarnej Madonny, czczony obecnie
na Jasnej Górze. Pragnienie bardzo dawało
się we znaki tak ludziom, jak i zwierzętom.
Zatrzymał się zatem ze swym orszakiem w
podówczas lesistym i ustronnym miejscu,
jednakże słudzy wysłani na poszukiwanie
wody wrócili z niczym. Wtedy to pobożny
książę uciekł się w modlitwie do Matki
Bożej i za Jej wstawiennictwem wytrysnęło
w cudowny sposób źródełko… Do dziś
istnieje ono przy miejscowym kościele.
W dowód wdzięczności książę zostawił
bezcenny dar: małą drewnianą figurkę ze
swojej polowej kaplicy, dla której
wybudował kapliczkę nad źródełkiem.
Figurka, o wysokości 70 cm, rzeźbiona w
drzewie lipowym, w stylu gotyckim,
określanym jako styl Pięknych Madonn,
pochodzi z końca z XIV w., prawdopodobnie
z Budy lub Pragi Czeskiej. Okoliczny lud
począł otaczać ją kultem. Uważano ją za
słynącą łaskami (najstarsze zachowane do
naszych czasów określenia to: „Gratiosa”,
„Gloriosissima”, „Gratiosissima statua B. M
B. Leśnioviensis”, „Thaumaturga”)
Figura koronowana została (koronami z
1746, z 34 mniejszymi i 5 większymi
czeskimi kamieniami, autorstwa Jana
Szabelskiego, złotnika częstochowskiego)
13.VIII.1967
przez
Stefana
kard.
Wyszyńskiego. Prymas mówił tego dnia: „nie dziwmy się, że na przestrzeni
wieków znalazła swoje miejsce i tutaj wśród żareckich piasków i lasów (…)
Maryja ma szczególne upodobanie do miejsc jak gdyby zagubionych. Któż
myślał w owych czasach – a prawdopodobnie był to rok 1382 – że na
drodze do Jasnej Góry, przyszłej stolicy duchowej Polski, tutaj właśnie
będzie miejsce dla oczyszczenia ludu pielgrzymowego, wędrującego do
Matki Bożej Zwycięskiej na Jasną Górę (…) Dziewica Wspomożycielka,
Pani Leśniowska, mimo owych trudnych dziejów, wytrwała, pozostała tu,
jest czuwa, błogosławi, pociesza, raduje, budzi ufność i krzepi ducha”.
Z woli Jana Pawła II Kongregacja d/s Św. Sakramentów i Kultu Bożego
ustanowiła uroczystość Matki Boskiej Leśniowskiej 2 lipca, zatwierdziła
także formularz mszy świętej ku czci Matki Bożej Leśniowskiej Patronki
Rodzin.
źródło: www.lesniow.pl
adres: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 99

KTÓRYCH NAM NIKT NIE WYNAGRODZI…
Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata wy straszne, lata wąskie
jak dłonie śmierci w dniu narodzin.
Powiedziałyście więcej nawet
niż rudych burz ogromne wstęgi,
jak ludzkie ręce złych demonów
siejące w gruzach gorzką sławę.
Wzięłyście nam, co najpiękniejsze,
a zostawiły to, co z gromu,
aby tym dziksze i smutniejsze
serca - jak krzyż na pustym domu.
Lata, o moje straszne lata,
nauczyłyście wy nas wierzyć,
i to był kostur nam na drogę,
i z nim się resztę burz przemierzy.
Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata - ojczyzno złej młodości,
trudnej starości dniu narodzin.
Bogu podamy w końcu dłonie
spalone skrzydłem antychrysta,
i on zrozumie, że ta młodość
w tej grozie jedna była czysta.

22.III.1944
BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 1944, Warszawa), 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):

M SZE
ŚW I ĘTE

P AR AFIA LN A
K SI ĘŻA
ĘŻA

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

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 19 sierpnia 2007
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