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Jezus zaprasza grzeszników do stołu Królestwa: »Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych,
sprawiedliwych, ale grzeszników«Mk 2, 17255Por. 1 Tm 1, 15. Zaprasza 1443, 588 ich do
nawrócenia, bez którego nie można wejść do Królestwa, ale ukazuje 1846 im słowem i czynem bezgraniczne
bezgraniczne miłosierdzie Ojca wobec nich256Por. Łk 15, 11-32 i
ogromną 1439 »radość z jednego grzesznika, który się nawraca«Łk 15, 7. Największym dowodem tej miłości będzie ofiara Jego własnego życia
na odpuszczenie
życia »na
grzechów«Mt 26, 28.
[KKK, 545]

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 32,7-11.13-14

Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.
A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć
i chwała na wieki wieków. Amen.
AKLAMACJA2 Kor 5,19

Alleluja, Alleluja, Alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15,1-10

ADORACJA ZŁOTEGO CIELCA, POUSSIN, Nicolas (1594, Les Andelys - 1665, Rzym), ok. 1634, olejny na płótnie
rozpiętym na desce, 154 ×214 cm, National Gallery, Londyn; źródło www.nationalgallery.org.uk

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: »Zstąp na dół,
bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.
Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie
posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary,
mówiąc: ‘Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej’«.
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: »Widzę, że lud ten jest ludem o
twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój
na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem«.
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić:
„Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na
Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego
siebie, mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy
niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i
posiądą ją na wieki«”.
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
PSALM RESPONSORYJNYPs51
REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 1,12-17

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi,
naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do
posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem
jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A
nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością,
która jest w Chrystusie Jezusie.
Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus
Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem
pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus
Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z
nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: »Któż z was, gdy ma sto
owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z
radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i
mówi im: ‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła’.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę,
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją
znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: ‘Cieszcie
się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam’.
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego
grzesznika, który się nawraca«.

PATRONI TYGODNIA: ŚW. CYPRIAN
Thascius Caecilius Cyprianus urodził się ok. 210 w rodzinie pogańskiej,
najprawdopodobniej w Kartaginie. Jego ojciec był senatorem i
należał do najznakomitszych obywateli miasta. Początkowo
jego życie było podobne do egzystencji ówczesnej złotej
młodzieży z arystokracji rzymskiej. Sam mówi, że "oddany był
złym nałogom", z których nawrócił go dopiero kapłan Cecyliusz.
Miało to miejsce w 246. Wtedy też przyjął chrzest.
Przykładnym, prawdziwie chrześcijańskim życiem uzyskał takie
poważanie, że już w 247 został wyświęcony na prezbitera, przy
jednomyślnym poparciu wiernych kartagińskich. Kiedy umarł
biskup Kartaginy o tym samym imieniu Cyprian został w 249,
mimo ucieczki i oporu, odszukany i konsekrowany na biskupa.
Z całym zapałem zabrał się do naprawy obyczajów, do
zwalczania błędów, do opieki nad powierzonymi sobie
duszami: misji, jaka go czekała wśród większości pogańskiej.
Zabiegi te przerwało krwawe prześladowanie chrześcijan, jakie
rozpoczął cesarz Decjusz (249-251). Cyprian ukrył się,
narażając się na oskarżenia o tchórzostwo, i przez kilka lat
rządził Kościołem kartagińskim z ukrycia, za pośrednictwem
licznych listów pasterskich oraz emisariuszy.
Po śmierci Decjusza powrócił do Kartaginy. Tu zmierzył się z
nowym problemem: wielu chrześcijan, wystraszonych torturami, wyparło się wiary. Na synodzie w Kartaginie Cyprian
przeprowadził zasadę, że lapsi (upadłych) należy przyjąć z
powrotem, ale pod warunkami, które gwarantowałyby, że nie
powtórzą już tego występku. Podobne stanowisko zajął w
Rzymie papież Korneliusz (przeciwne – antypapież Nowacjan).
Na poparcie tez Cyprian napisał traktaty De lapsis (O
upadłych) oraz De unitate ecclesiae (O jedności Kościoła). Pisał, iż "Quia salus
extra ecclesiam non est" („poza Kościołem nie ma zbawienia”).
W 255 Cyprian poparł inną decyzję synodu w Kartaginie, by heretyków
powracających na łono Kościoła, a ochrzczonych w herezji, chrzcić na nowo.
Stosowne uchwały przesłał do Rzymu.
Podczas prześladowań za cesarza Waleriana Cypriana zesłano do Curubis (257).
Przebywał tam prawie rok. Korzystając ze względnej wolności, nadal - przez listy i
wysłanników - rządził swoją diecezją. W 258 postawiono go przed namiestnikiem
cesarskim, Galeriuszem Maksymem, skazano (wg św. Pontiusza słysząc wyrok
miał odpowiedzieć „Deo Gratias!”), i w obecności zebranego ludu, ścięto głowę….
Św. Cyprian z Kartaginy jest największą postacią wśród świętych Kościoła Afryki
północnej, obejmującej wybrzeże Morza Śródziemnego od Cieśniny Gibraltarskiej
do Libii i Egiptu (wyłącznie), drugim, obok Tertuliana, najznamienitszym wczesno(uroczystość 16 września)
łacińskim pisarzem chrześcijańskim i Ojcem Kościoła.
il.: ŚW. CYPRIAN Z KARTAGINY, VERONESE, Paolo (1528, Werona - 1588, Wenecja), fragment obrazu święci
Antoni, Korneliusz i Cyprian, ok. 1567, olejny na płótnie, Brera, Mediolan; źródło artyzm.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
16.IX (niedziela): Beatyfikacja o. Stanisława PAPCZYŃSKIEGO (po prawej),
założyciela
Zgromadzenia
Księży
Marianów, w Licheniu. Uroczystości
przewodniczy kard. Tarcisio BERTONE,
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
O 17:15 w Górze Kalwarii, w kościółku
na Mariankach (ul. Papczyńskiego 6),
kard. Bertone nawiedzi grób bł. Stanisława i poprowadzi modlitwę.
22-23.IX (sobota-niedziela)
XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę
pod
hasłem
„Przywróćmy
nadzieję
rodzinie”.
Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie przed
kościołem. Dojazd indywidualny.
Uroczystości rocznicowe koronacji obrazu Matki Bożej
Królowej Pokoju i Opiekunki Rodzin, w kościele parafialnym w Baniosze, połączone ze spotkaniem rodzin z całego
powiatu piaseczyńskiego. W sposób szczególny zaproszone są rodziny korzystające z pomocy gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Piasecznie. Szczegółowy program wywieszony
jest w gablocie przed kościołem. Dojazd indywidualny.
29.IX (sobota): IX Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej pod hasłem: »Błogosławieni czystego serca«Mt 5,8. W
tym roku odbędzie się ono w Sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Program wywieszony
jest w gablocie przed kościołem.
W spotkaniu ma obowiązek wziąć udział młodzież III klas
gimnazjalnych,
rozpoczynająca
przygotowanie
do
sakramentu bierzmowania. Ks. abp Kazimierz NYCZ zaprasza
również wszystkich, którzy ten sakrament przyjęli wcześniej.
W związku z koniecznością zamówienia autokaru wszyscy
udający się mają obowiązek zapisać się u swoich katechetów:
młodzież ze szkół w Brześcach i Słomczynie - w swoich
szkołach;
młodzież z innych szkół, ale mieszkająca na terenie
tutejszej parafii - 16.IX (niedziela) u księdza Marcina w
zakrystii po Mszach św.
Uwrażliwiamy, że ten zapis jest jednocześnie zgłoszeniem
się na przygotowanie do bierzmowania.
Zbiórka przed kościołem 29.IX (sobota) o 9:30.
20.X (sobota): Planowana jest pielgrzymka do sanktuariów w
Górach Świętokrzyskich – na Święty Krzyż i do św.
Katarzyny. Koszt pielgrzymki 50.- zł. Pielgrzymka dojdzie do
skutku, jeżeli zgłosi się 45 osób. Dlatego bardzo prosimy o
zapisywanie się, u księży, najpóźniej do 23. IX (niedziela).
W lewej nawie można obejrzeć zdjęcia z wakacyjnego
wyjazdu naszej młodzieży i dzieci na obóz do Lewina
Kłodzkiego. Są one sprawozdaniem z życia obozowego, ale
także podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy wsparli
finansowo i duchowo organizację wyjazdu. Bóg zapłać!
Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.IX, na sumie.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ŚLUBY
15.IX.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Daniel SIENIUTYCZ i Magdalena ŚLIWKA
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Tadeusz Bogusław CZASAK, † 10.IX.2007, l. 41
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
KTO SŁUCHA NIECH ROZUMIEpor Mk 13, 14
Nie na to wolność nam dana, iżby się nikt zwierzchności Bożej nie bałpor.
Piotr Skarga, Kazanie VI.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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To nasze Królestwo Polskie na wierze się osnowało i już tysiąc lat na
tym fundamencie stoi. Teraz przychodzą herezyje i bezbożności. Na
wiarę świętą i na kapłaństwo Chrystusa jady ostre i nieprzyjaźnie
rzucająpor. Piotr Skarga, Kazanie IV.
Wilcy do baranów, a lwi do owiec przystąpiliIz 11, 6.
Namnożyło się w tym Królestwie ludzi złych barzo … Niespokojni, łakomi i
niesprawiedliwi sieją wszędzie niezgody i zamętypor. Piotr Skarga, Kazanie I, i nic
gorszego nie ma jak domowa niezgoda.
I nie masz nic gorszego pośród naspor. Piotr Skarga, Kazanie III.
Aby przez małość waszą i przez pychę waszą Ojczyzna nie
zginęła!por. Piotr Skarga, Kazanie I
Sprawiedliwość jest fundamentem Rzeczypospolitejpor. Piotr Skarga, Kazanie VII.
Bóg stanął pośród zgromadzenia i rzekł: Dokądże niesprawiedliwie
sądzić będziecie?por. Ps 82, 1

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), „Prorok naszego czasu”, fragm. 2001.09.17, Grójec

TAJEMNICE EUCHARYSTII: HOSTIA Z BORDEAUX
Historia cudu eucharystycznego w
Bordeaux ma ścisły związek z
kontemplacyjnym
Zgromadzeniem
Sióstr Świętej Rodziny, założonym w
1820 przez czcigodnego ojca, Sługę
Bożego,
Pierre-Bienvenu
Noaille.
Zgromadzenie to do dziś jest aktywne,
głównie w Azji i Afryce.
W dwadzieścia miesięcy po założeniu
Zgromadzenia w kościele św. Eulalii na
Rue Mazarin w Bordeaux zdumionym
wiernym zgromadzonym na liturgii
objawił się w Hostii Jezus. Stało się to
2 lutego 1822, bezpośrednio po
błogosławieństwie udzielonym przez
przeora Delorta (tego dnia zastępującego Ojca Noaille) Najświętszym
Sakramentem w monstrancji. Zgromadzenie - a kościół był wypełniony - przez
ponad 20 minut kontemplowało
sylwetkę Pana Jezusa, objawioną w
Hostii wystawionej do publicznej
adoracji. Później jeden z uczestników,
podczas przeprowadzonych następnie przesłuchań, zaświadczył, że
usłyszał słowa Jezusa »Jestem Kim jestem«.
Wydarzenie zostało formalnie uznane przez władze kościelne, wśród w
tym arcybiskupa Bordeaux, D’Aviau, osobiście słuchającego świadectw
wiernych uczestników cudownej liturgii.
Kaplicę cudu można i dziś odwiedzić. Monstrancja natomiast, w której
wystawiona była Hostia objawienia Jezusa, znajduje się w Martillac, w
kościele „La Solitude”Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux.
il. pow.: MONSTRANCJA CUDU Z BORDEAUX, kościół „La Solitude” Zgromadzenia Sióstr Świętej
Rodziny z Bordeaux w Martillac; źródło: fr.wikipedia.org

POLSKIE MADONNY (84): MATKA BOŻA ŁASKAWA W PIERANIACH
Pierwsza pisana wzmianka o cudownym
obrazie Matki Bożej Pierańskiej zawarta
jest w spisie inwentarza kościelnego z
1712. Natomiast w Księdze Łask z 1721
czytamy, że "wsławiony łaskami,
cudowny obraz Matki Bożej, znajdował
się w kościele pierańskim od 200 już lat,
a jego autorem jest Bernard z Moschovy,
który malując swoje dzieło wzorował się
na obrazie Matki Bożej Śnieżnej,
znajdującym się w rzymskiej bazylice
Sancta Maria Maggiore".
Obraz cieszył się tak wielką czcią
parafian i licznych pielgrzymów (śladem
oddania były liczne wota, m. in. od
biskupów, prymasów, czy króla Jana III
Sobieskiego, w większości zrabowane w
XIX w.), że już 2.VII.1722 bp włocławski
Wojciech Bardziński ukoronował obraz pierański złotymi koronami
ufundowanymi przez Władysława z pobliskich Konar. Miała to być druga
koronacja w Polsce, zaledwie 5 lat po Wizerunku Jasnogórskim. 3.IX.1967
ponownej koronacji dokonał, mocą dekretu Pawła VI, Sługa Boży,
"Niewolnik Maryi", kard. Stefan Wyszyński.
źródło: www.pieranie.k9.pl
adres: par. pw. św. Mikołaja bpa, 88-113 Pieranie, woj. bydgoskie
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, 16 września 2007
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