„abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne
z całą pobożnością i godnością”
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Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z "komunizmem" bądź "socjalizmem". Ponadto odrzucił w 676 praktyce
"kapitalizmu" indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką158Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 10; 13; 44. Zarządzanie gospodarką wyłącznie za
pomocą planowania centralistycznego zniekształca u podstaw więzi społeczne; zarządzanie nią wyłącznie za pomocą praw rynku nie urzeczywistnia
sprawiedliwości
sprawiedliwości społecznej, gdyż "istnieją… liczne
liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku"159Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 34. Należy zalecać rozsądne
zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi, 1886 zgodnie z właściwą hierarchią wartości i ze względu na dobro wspólne.
[KKK, 2425]

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 8,4-7

spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i
miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za
wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja
zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie
kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce
czyste bez gniewu i sporu.
AKLAMACJA2 Kor 8,9

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 16,10-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: »Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w
wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie
okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«.
PATRONI TYGODNIA: BŁ. KOLUMBA GABRIEL, ZAKONNICA

PROROK AMOS, HESDIN z Amiens, ok. 1450-55, iluminacja z "Biblia Pauperum" (Biblia ubogich), Museum
Meermanno Westreenianum, Haga; źródło collecties.meermanno.nl

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie
bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli
sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A
będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i wagę podstępnie fałszować.
Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i
plewy pszenicy będziemy sprzedawać”.
Przysiągł Pan na dumę Jakuba: »Nie zapomnę nigdy wszystkich ich
uczynków«.
PSALM RESPONSORYJNYPs113
REFREN:

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.
Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 2,1-8

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za
wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i

Janina Matylda Gabriel przyszła na świat 1858 w Stanisławowie. Rodzice
wychowali ją w głębokiej wierze i rozbudzili zainteresowania malarstwem, muzyką
i tańcem. Mając 11 lat rozpoczęła naukę w szkole sióstr benedyktynek
klauzurowych we Lwowie i po kilku latach
otrzymała dyplom nauczycielski, który uprawniał
ją także do prowadzenia lekcji religii. W czasie
lat nauki umocniło się jej powołanie zakonne.
W 1874 wstąpiła do nowicjatu benedyktynek,
otrzymała imię Kolumba. Wyróżniała się wśród
sióstr
gorącym
umiłowaniem
modlitwy,
czystością serca i ogromną wrażliwością na
potrzeby bliźnich. W 1882 złożyła uroczystą
profesję zakonną. Pomimo młodego wieku
współsiostry darzyły ją wielkim zaufaniem: ze
względu na zrównoważenie, inteligencję,
zdolności
organizatorskie
oraz
głębokie
zjednoczenie z Bogiem. Już w 1889 została
wybrana przeoryszą klasztoru we Lwowie. W
1894 powierzono jej urząd mistrzyni nowicjatu,
a w 1897 - ksieni. Wykazała wielką ofiarność i
oddanie służąc zgromadzeniu. Troszczyła się
także o ubogich, którzy przychodzili do klasztoru z prośbą o pomoc.
Napotkawszy w tej pracy trudności nie do pokonania, zarówno wewnątrz
klasztoru, jak i na zewnątrz, za zgodą ordynariusza archidiecezji opuściła klasztor
we Lwowie i ojczyznę. Przybyła do Rzymu. Przez jakiś czas przebywała w domu
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przygarnięta przez jego
założycielkę, bł. Marię Franciszkę Siedliską. W 1902 otrzymała pozwolenie Watykanu na wstąpienie do klasztoru benedyktynek w Subiaco pod Rzymem. Jednakże nie mogąc odzyskać wewnętrznego spokoju i ze względów zdrowotnych,
poprosiła Kongregację Rzymską o pozwolenie na pobyt poza klasztorem…
Powróciła do Rzymu i za radą swego duchowego kierownika ojca Giacinto
Cormiera, paulina, zajęła się katechizacją dzieci i roztoczyła opiekę nad chorymi i
ubogimi. Dzięki pomocy ojca Vincenzo Ceresiego z zakonu misjonarzy
Najświętszego Serca otworzyła w 1908 zakład zwany "domem rodzinnym" dla
młodych robotnic, zapewniający im mieszkanie, utrzymanie i pobyt w środowisku,
gdzie mogły rozwijać więzy solidarności i miłości. Dosyć szybko matka Kolumba
zgromadziła wokół siebie grupę dziewcząt i - aby nieść wraz z nimi, w duchu
miłości Chrystusa, bezinteresowną pomoc opuszczonym - postanowiła założyć
nowy instytut życia konsekrowanego. W 1908 zaczęło istnieć Zgromadzenie
Sióstr Benedyktynek od Miłości. Prowadziło ono działalność charytatywną i
wychowawczą w bardzo wielu miastach.
Matka Kolumba zmarła w opinii świętości 1926 w Rzymie. 16 maja 1993 Jan
Paweł II w czasie uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej odprawionej w Bazylice
(uroczystość 24 września)
Watykańskiej wyniósł ją do chwały ołtarzy.
il.: BŁ. KOLUMNA GABRIEL; źródło www.catholic-forum.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
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. Zbiórka przed kościołem o 9:30.
Ks. abp Kazimierz NYCZ zaprasza również wszystkich, którzy
ten sakrament przyjęli wcześniej.
30.IX (niedziela): Po przerwie wakacyjnej powraca niedzielna
SZKOŁA LITURGICZNA, mająca pogłębiać rozumienie i
przeżywanie Mszy św. Spotkania będą się odbywały przed
Mszą św. o 10:30, czyli o 10:15.
8.X (poniedziałek): O 18:30, w domu rekolekcyjnym,
spotkanie - pierwsze z cyklu - wyłącznie dla kobiet, które
pragną poszukiwać inspiracji i wsparcia w Bogu i w sobie.
Spotkania z panią psycholog planowane są w każdy drugi
poniedziałek miesiąca, do czerwca włącznie, o 18:30. Każde
z nich, w formie konwersacji, trwać będzie 2-3 godziny.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły znajdują się na ulotkach wyłożonych na stolikach
z tyłu kościoła.
20.X (sobota): Planowana jest pielgrzymka do sanktuariów w
Górach Świętokrzyskich – na Święty Krzyż i do św.
Katarzyny. Koszt pielgrzymki 50.- zł. Prosimy o zapisywanie
się, u księży, najpóźniej do 27.IX (czwartek). Pielgrzymka
dojdzie do skutku, jeżeli zgłosi się brakujące 17 osób!
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
16.IX.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Tomek JANASZEK, Szwajcaria
Franek JANASZEK, Szwajcaria
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Tomasz OLSZEWSKI, kawaler z parafii Św. Jana
Chrzciciela w Warszawicach, i Paulina ŁOJEWSKA, panna z
Brześc, 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 odeszli z naszego grona:
śp. Kazimierz CZUBA, † 12.IX.2007, l. 53
śp. Stanisława MARCINIAK, † 14.IX.2007, l. 82
śp. Zdzisław RÓŻAK, † 14.IX.2007, l. 57
śp. Stefan DUDEK, † 20.IX.2007, l. 56
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII: CYBORIUM Z MORROVALLE
17 kwietnia 1560 około 2:00 nad
ranem, podczas Oktawy Wielkanocnej, trzask drzewa obudził ojca
Angelo Blasi. Wyglądając z okna
swojej celi ujrzał języki ognia
dobywające się z miejscowego – w
Morovalle - kościoła. Natychmiast
wszczął alarm.
Pożar ugaszono po 7 godzinach.
Prace nad oczyszczaniem ruin
zniszczonej świątyni rozpoczęły się
następnego dnia. 27 kwietnia ojciec
Battista da Ascoli podczas usuwania
kawałka marmuru, stanowiącego
część
głównego
ołtarza,
we
wgłębieniu ściany odkrył resztki
cyborium. Choć korporał uległ
spaleniu, i sama puszka uległa (poza pokrywą) zniszczeniu, to znajdujące
się w niej konsekrowane Hostie były nienaruszone, w dobrym stanie …
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Ojciec Battista natychmiast przywołał innych braci; zbiegło się też wielu
innych świadków. Cudownie ocalony Najświętszy Sakrament przez trzy dni
wystawiono do publicznej adoracji.
Po przybyciu prowincjała franciszkanów, ojca Evangelisty da Morro d’Alba,
cudowną Hostię umieszczono w pudełku z kości słoniowej. Na miejsce
przybył też biskup Bertinoro, Ludovico di Forli, wysłany do Morrovalle przez
Ojca św. Piusa IV. Przygotował on specjalny raport i przekazał go
Papieżowi. Pius IV w specjalnej bulli Sacrosanta Romana Ecclesia (Święty
Kościół Rzymski) w 1560 uznał działanie sił nadprzyrodzonych w
Morovalle. Bulla ustanawiała lokalne święta w rocznicę pożaru oraz
odkrycia cudownych Hostii (17 i 27 kwietnia: zwane świętami
dwukrotnego darowania win), z możliwością uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami.
Uroczystości stały się na tyle popularne, że trzeba było rozbudować
kościół. A na głównej bramie Morrovale wyryto inskrypcję “Civitas
Eucaristica” (miasto Eucharystii). Do dziś w oba święta wystawiany jest
Najświętszy Sakrament oraz cyborium. W kościele św. Bartłomieja
natomiast można uzyskać odpust zupełny…
Niestety, cudowna Hostia, choć do 1600 zachowała się w stanie
nienaruszonym, zaginęła w mrokach historii. Pozostało tylko szklane
cyborium z pokrywą …

il. pow.: CYBORIUM Z MORROVALLE, kościół św. Bartłomieja; źródło: www.therealpresence.org

KOLĘDA KATYŃSKA
Kiedyś może wielki muzyk wstanie,
nieme rzędy weźmie na klawisze,
wielki pieśniarz polski krwią i łzami
balladę straszliwą napisze.
Kiedyś piasek ten pod sosenkami
– przyjdą ludzie, Bożą, wolną ciszą
wziąć na chusty… Dzieci dzwoneczkami,
światłem, kwieciem, srebrem zakołyszą.
Procesjami piasek będą nieśli
do Berlina, Moskwy i Madrytu.
I powstaną nowe całkiem pieśni,
całe w oczach i skrzydłach u szczytu.
I powstaną niesłychane wieści,
dziwne serca, ciała pełne blasku…
I Prawdę znowu ucieleśni
Duch
żywym Słowem - z Katyńskiego piasku.
IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera (1892, Wilno – 1983, Poznań)

POLSKIE MADONNY (84): MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TORUNIU
Toruński obraz Matki Bożej jest wierną
kopią
(52×41 cm)
XVIII-wiecznego
wizerunku z rzymskiego kościoła św.
Alfonsa. Wykonał ją - na desce - w 1901
konwertyta, Józef BURKHARDT (prawdopodobnie jest on również autorem kopii
tegoż samego wizerunku znajdującej się
w naszym kościele!). W 1903 obraz
został poświecony przez papieża Leona
XIII dla parafii w Osieku, skąd w 1920
przewieziono go najpierw do Warszawy, a
17.VI.1928 wprowadzono uroczyście do
nowej kaplicy OO. Redem-ptorystów w
Toruniu na Bielanach.
W 1936 powstała Straż Honorowa Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, która zajęła się udzielaniem pomocy tym,
którzy jej szczególnie potrzebowali.
11 września 1939 aresztowano sześciu zakonników - pozostałych w
klasztorze redemptorystów, w którego budynku mieściło się niższe
seminarium - i osadzono w tzw. okrąglaku. Klasztor przeznaczono na
koszary wojskowych, obsługujących pobliskie lotnisko. Na placu przed
kościołem palono krzyże, obrazy i szaty liturgiczne. Ucierpiał także
cudowny obraz. Zdarto złote korony a obraz wyniesiono do przedsionka
kaplicy. Stamtąd zabrała go i ukryła jedna z polskich rodzin.
W 1945 uroczyście wprowadzono cudowny obraz z powrotem do kaplicy, a
później do okazałego kościoła św. Józefa. Do rozwoju kultu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w tej świątyni przyczyniła się Nieustanna Nowenna
zainaugurowana pod koniec 1951. 28.XI.1962 MB Nieustającej Pomocy
została ogłoszona pierwszą Patronką Diecezji Chełmińskiej.
Uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy dokonał
1.X.1967 Stefan kard. Wyszyński.
źródło: www.dom.pielgrzyma.sne.torun.pl
adres: Sanktuarium MBNP, ul. św. Józefa 23/35, Toruń
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 ĘŻA
ĘŻA

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 23 września 2007
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