„Walcz w dobrych zawodach o wiarę,
zdobądź życie wieczne”
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Grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. Zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, o jego sprzeczności z prawem Bożym. 1734
Zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on wybór osobisty. Ignorancja zawiniona i zatwardziałość
zatwardziałość serca95Por. Mk 3, 5-6; Łk 16,19-31 nie pomniejszają,
lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu.
[KKK, 1859]

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 6,1a.4-7
To mówi Pan wszechmogący:
»Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z
kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i
cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak
Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i
najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie
krzykliwe grono hulaków«.
PSALM RESPONSORYJNYPs146
REFREN:

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

płomieniu’. Lecz Abraham odrzekł: ‘Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie
może ani stamtąd do nas się przedostać’. Tamten rzekł: ‘Proszę cię więc,
ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki’. Lecz Abraham
odparł: ‘Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają’. Tamten odrzekł:
‘Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się
nawrócą’. Odpowiedział mu: ‘Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą’«.
il po lewej. TRYPTYK CNOTY CIERPLIWOŚCI (lewe skrzydło, po zamknięciu), ORLEY, Bernaert, van (1491/92,
Bruksela - 1542, Bruksela), fragm., 1521, olejny na desce dębowej, 174×80 cm (każde skrzydło), Musées
Royaux des Beaux-Arts, Bruksela; źródło www.wga.hu. Przedstawia historię Łazarza i bogacza.

PATRONI TYGODNIA: ŚW. HIERONIM, „PRINCEPS EXEGETARUM”
Eusebius Hieronymus Sophronius urodził się ok. 345 w Strydonie (pogranicze
Dalmacji i dzisiejszej Istrii). Był synem zamożnych katolików pochodzenia
rzymskiego,. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in.
Donata. Chrzest przyjął z rąk papieża św. Liberiusza. Choć miał wejść na drogę
kariery urzędniczej został mnichem i ok. 373 wyjechał na Wschód. W Antiochii,
wyczerpany trudami podróży, znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu
zaczął naukę greki i hebrajskiego i poświęcił się studiowaniu Pisma świętego.

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 6,11-16

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą,
miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę,
zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre
wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego,
który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował
przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny
Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden
z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista.
Amen.
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 16,19-31

Jezus
powiedział
do
faryzeuszów:
»Żył pewien człowiek bogaty,
który ubierał się w purpurę i
bisior i dzień w dzień świetnie
się bawił. U bramy jego pałacu
leżał żebrak okryty wrzodami,
imieniem Łazarz. Pragnął on
nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza; nadto i psy
przychodziły i lizały jego
wrzody. Umarł żebrak i
aniołowie zanieśli go na łono
Abrahama.
Umarł
także
bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w
mękach, podniósł oczy, ujrzał z
daleka Abrahama i Łazarza na
jego łonie. I zawołał: ‘Ojcze
Abrahamie, ulituj się nade
mną i poślij Łazarza; niech
koniec swego palca umoczy w
wodzie i ochłodzi mój język, bo
strasznie cierpię w tym

W Antiochii też przyjął w 377 święcenia kapłańskie, jednak za cel swojego życia
uznał pracę naukową. W Konstantynopolu (379-382) słuchał kazań św. Grzegorza
z Nazjanzu. Tam przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię
Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 uczestniczył w synodzie rzymskim. W latach 382-384 był sekretarzem i
doradcą papieża Damazego. Skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną
Rzymu. Po śmierci papieża (†384) udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą,
klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa,
Dydyma Ślepca. W 386 zamieszkał na stałe w Betlejem.
Przetłumaczył (382-406) - na polecenie Damazego - całe Pismo święte na łacinę.
Jego przekład, tzw. Wulgata ("powszechnie przyjmowane"), został przyjęty przez
Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Niezwykle bogatą spuściznę literacką
uzupełniają komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przekłady tekstów ojców
Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje, acz pisał: “Jedyną doskonałością
ludzką jest świadomość własnej niedoskonałości”.
Organizował działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym temperamentem (za co podobno Aleksander III chciał usunąć go z katalogu świętych,
ale świadectwo – symbolizowane wielkim kamieniem, którym Hieronim uderzał się
w piersi - pełnego umartwień życia przeważyło: papież miał wówczas rzec: „Ne
lapis iste!” /„żeby nie ten kamień!”/), umiłowaniem ascezy, pracowitością, przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem
Pisma Świętego. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia
Pana Jezusa. „Książę egzegetów” zmarł, osamotniony, w 419 lub 420.
Jego relikwie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem
(uroczystość 30 września)
eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.
il.: ŚW. HIERONIM, CARAVAGGIO (1573, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), ok. 1606, olejny na płótnie, 112×157
cm, Galleria Borghese, Rzym; źródło www.wga.hu
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ODESZLI

INFORMACJE PARAFIALNE
30.IX (niedziela): Po przerwie wakacyjnej powraca niedzielna
LITURGICZNA, mająca pogłębiać rozumienie i
przeżywanie Mszy św. Spotkania będą się odbywały przed
Mszą św. o 10:30, czyli o 10:15.
1.X (poniedziałek): Rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce
Bożej Różańcowej:
Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane codziennie
o 17:30. Po nabożeństwie o 18:00 Msza św.
W każdy piątek października specjalne nabożeństwo
różańcowe:
dla dzieci o 15:45;
dla młodzieży bezpośrednio po Mszy św. o 18:00.
Szczególny obowiązek uczestnictwa mają kandydaci
do bierzmowania: jest to jeden z elementów
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu.
4.X (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. Nabożeństwo
różańcowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z
naszej parafii o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. wotywna
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.
5.X (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci,
w połączeniu z nabożeństwem różańcowym, o 15:45.
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
6.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy, w czasie nabożeństwa różańcowego o 17:30 i
Mszy św. o 18:00, o trzeźwość naszej parafii.
Na to nabożeństwo i Mszę św. w sposób szczególny zapraszamy całą Wspólnotę Ruchu Światło-Życie. Po Mszy św.
spotkanie całej Wspólnoty.
7.X (niedziela): W pierwszą niedzielę października tradycyjnie
po sumie procesja różańcowa. W związku z tym nie
będzie już nabożeństwa różańcowego wieczorem. Po
procesji spotkanie Kół Żywego Różańca.
8.X (poniedziałek): Spotkanie, pierwsze w cyklu, wyłącznie dla
kobiet, pragnących poszukiwać inspiracji i wsparcia w Bogu i
w sobie, o 18:30 w domu rekolekcyjnym. Spotkania z panią
psycholog planowane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca, do czerwca włącznie, o 18:30. Każde, w formie konwersacji, trwać będzie 2-3 godziny. Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły podane są w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
20.X (sobota): Pielgrzymka do sanktuariów w Górach Świętokrzyskich – na Święty Krzyż i do św. Katarzyny. Osoby, które
zapisały się, proszone są o wpłacanie 50,- zł.
Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 28.X, na
sumie. Zgłoszenia do 20.X w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.X (niedziela), po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:

SZKOŁA

WITAMY!
23.IX.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Maja BARANOWSKA, Parcela
Aleksandra RYBARCZYK, Gassy
Jan Filip MUCHA, Obory
Rafał Łukasz CEREKWICKI, Kawęczynek
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Tomasz OLSZEWSKI, kawaler z parafii Św. Jana
Chrzciciela w Warszawicach, i Paulina ŁOJEWSKA, panna z
Brześc, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Dariusz BARAN, kawaler z Dębówki i Dorota
KOWALCZYK, panna z Borowiny, oboje parafia tutejsza
Zapowiedź I: Michał BĄCZKOWSKI, kawaler, i Joanna OKLEJ,
panna, oboje z Dębówki, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

śp. Marianna BIERNACKA, † 20.IX.2007, l. 95
śp. Celina BOROWSKA, † 24.IX.2007, l. 91
śp. Zofia BARANOWSKA, † 26.IX.2007, l. 50
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
POLSKIE MADONNY (87): MB ANIELSKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Z początkami Sanktuarium
NMP Anielskiej w Dąbrowie
Górniczej związana jest postać
ks. prałata Grzegorza Augustynika, który rozwijając kult Matki
Bożej bronił swych parafian
przed obojętnością religijną, a
nawet
niewiarą.
Kościół
(kamień węgielny: 1898), dzięki
osobistej wyprawie księdza
Augustynika do Rzymu, został
Brevem Leona XIII z 1901
agregowany do probazyliki.
Szczególny kult odbiera w niej
cudowna figura Matki Bożej
Anielskiej (wys. 170 cm), wykonana (1904) z drzewa cyprysowego, przez Józefa Baltazara
PROSZOWSKIEGO (1860, Przeczyce –
1906, Częstochowa).
W 1957 Matka Boża Anielska
została ogłoszona, dekretem
Prymasa ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, patronką Dąbrowy Górniczej. 19.v.1968 korony
papieskie, za zezwoleniem Pawła VI, na skronie Jezusa i Maryi nałożyli:
kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski.
Dokument opisujący to wydarzenie kończą słowa: "Poszedł zagłębiowski
lud do swoich domów, a Matka Anielska swym wzrokiem odtąd nam
towarzyszy w doli i niedoli codziennych trudów".
Do Sanktuarium (od kilku lat trwa gruntowny remont bazyliki: czasy
stalinowskie, budowa Huty Katowice i trasy tzw. "gierkówki" przyczyniły się
do dużego zniszczenia kościoła i otoczenia wokół niego) w ciągu roku
pielgrzymują m.in.: ministranci, dzieci komunijne, harcerze, kombatanci,
policjanci, myśliwi, rzeźnicy.
źródło: dabrowa.pl
adres: Sanktuarium NMP Anielskiej, ul. św. Królowej Jadwigi 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza

POCZET PAPIEŻY: SERGIUSZ II (103)
Sergiusz pochodził z arystokratycznej rodziny Colonnów. Za pontyfikatów
Leona III był akolitą, za Stefana IV subdiakonem, za Paschalisa I
kapłanem, a za Grzegorza IV archiprezbiterem.
Papieżem został wybrany w 844 w kościele
S. Martino przez wyższe duchowieństwo i
arystokrację. Natomiast tłum rzymski
obrał diakona Jana i zajął Pałac
Laterański. Jednakże zwolennicy Sergiusza szybko opanowali sytuację. Sergiusza
konsekrowano w bazylice św. Piotra, nie
informując jednakże - wbrew ustaleniom
zawartym w Constitutio Romana - cesarza
Lotara I (840-859).
W tej
sytuacji cesarz wysłał do Rzymu swojego syna
Ludwika, wicekróla Italii. Odbył się synod rzymski, na którym potwierdzono
prawa cesarskie: papież elekt miał oczekiwać na cesarską zgodę na
konsekrację, która powinna odbywać się w obecności cesarskich
przedstawicieli. Z drugiej strony Ludwik ostatecznie uznał Sergiusza II za
prawowitego papieża.
W 846 okolice Rzymu złupili Saraceni. Piraci zniszczyli konfesję św. Piotra,
bazylikę św. Pawła, zabrali cenne przedmioty i rozrzucili relikwie. Przed
złupieniem samego Rzymu powstrzymały ich potężne mury.
Sprofanowanie odbiło się szerokim echem w świecie chrześcijańskim, a
Lotar I nakazał w całym swoim państwie zbiórkę pieniędzy, które
przeznaczył na odnowienie i otoczenie fortyfikacjami bazyliki św. Piotra.
Sergiusz odnowił akwedukt Marcjana i powiększył bazylikę laterańską.
Zmarł w Rzymie w 847 i został pochowany w bazylice św. Piotra.
il. PAPIEŻ SERGIUSZ II, 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, 30 września 2007
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