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"Święty depozyt"48Por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-14 wiary (depositum
(depositum fidei),
fidei), zawarty w świętej Tradycji857, 871 i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów
wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale
stale2033 w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w
łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu
jej i wyznawaniu"49Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.
[KKK, 84]

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI PROROKA HABAKUKAHa 1,2-3;2,2-4

mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa
Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i
miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha
Świętego, który w nas mieszka.
AKLAMACJA2 Kor 8,9

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: »Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: ‘Wyrwij się
z korzeniem i przesadź się w morze’, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z
pola: ‘Pójdź i siądź do stołu’? Czy nie powie mu raczej: ‘Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty
będziesz jadł i pił’? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu
polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
‘Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać’«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. ALEKSANDER SAULI, BISKUP

PROROK HABAKUK, DONATELLO /Donato di Niccolò di Betto Bardi/ (ok. 1386, Florencja - 1466, Florencja),
szczegół, 1423-25, marmur, Museo dell'Opera del Duomo, Florencja; źródło gallery.euroweb.hu

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku
Tobie: „Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi
patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i
przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
I odpowiedział Pan tymi słowami: »Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by
można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz
wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo
w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności«.
PSALM RESPONSORYJNYPs95
REFREN: Słysząc
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 DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1,6-8.13-14

Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie
przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale

Urodził się w Mediolanie w 1534, w znanej rodzinie lombardzkiej. Już w młodości
na ręce Matki Bożej złożył ślub dozgonnej czystości. Po ukończeniu szkół udał się
na studia do Padwy. Potem wrócił do Mediolanu i wstąpił do barnabitów,
założonych niedawno przez św. Antoniego Marię Zaccarię (†1539).
Studia
zakonne filozoficzne i teologiczne odbył w Pawii (koronując je
doktoratem). Równocześnie rozczytywał się w pismach św.
Tomasza i św. Bonawentury. W 1566 wyświęcony na
kapłana. Objął profesurę na uniwersytecie w Pawii, a
niebawem urząd dziekana fakultetu. Wolny czas
wykorzystywał na posługę kapłańską, oddając się z
całym zapałem pracy na ambonie, w konfesjonale, w
nauczaniu dzieci i ludu. Był apostołem częstej Komunii
świętej, jak także nabożeństw pokutnych z okazji
Wielkiego Postu.
Miał 33 lata, kiedy został przełożonym generalnym
zakonu (1567). Karność zakonną utrzymywał
przez listy do współbraci, nieustanne wizytacje,
konferencje oraz zachęty osobiste. Wydał
szczegółowy regulamin dla nowicjatów, który w
zakonie barnabitów obowiązuje po dzień
dzisiejszy.
Wydał
także
przepisy
dla
spowiedników i dla kaznodziejów. Św. Karol
Boromeusz wybrał go sobie na spowiednika i
doradcę. Był również kierownikiem duchowym kard.
Mikołaja
Sfondrati,
późniejszego
papieża
Grzegorza XIV. Za jego rządów barnabici założyli
swoje domy w Piemoncie, w Wenecji i w Rzymie.
W 1570 papież powołał Aleksandra na biskupa
w Alerii na Korsyce. Konsekracji udzielił mu
Karol Boromeusz. Nowy biskup zaczął reformę od
kleru. W trzech kolejnych synodach przeprowadził
energicznie uchwały Soboru Trydenckiego (1545-1563). Założył jedno z
pierwszych seminariów, wybudował katedrę i dom kurii biskupiej. Osobiście
nadzorował studia kleryków i sam wykładał. Rozwinął duszpasterstwo dzieci,
chorych, marynarzy oraz pielgrzymów. Zniósł zakorzeniony głęboko zwyczaj
vendetty, czyli obowiązku, jaki spoczywał na najbliższych krewnych, pomszczenia
krwią za krew. Wyrugował wiele zabobonów. Tak bardzo ożywił wiarę na wyspie,
że nazwano go aniołem Korsyki i jej drugim apostołem. Sam żył jak najuboższy
mnich. Długie godziny spędzał na nocnych modlitwach.
Po 20 latach owocnej pracy Grzegorz XIV ofiarował Aleksandrowi biskupstwo w
Pawii. Miasto, które pamiętało go jako studenta, profesora i kapłana, przyjęło go
teraz jako swojego ordynariusza ze wszystkimi honorami (1591).
W 1592 w czasie wizytacji zapadł na febrę i zmarł w Calosso d'Asti, mając 58 lat.
W godzinę śmierci prosił spowiednika, by mu czytał Mękę Pańską. Jego
beatyfikacja odbyła się w 1742. Dokonał jej Benedykt XIV. Kanonizował go
św. Pius X w 1904. Ciało jego w katedrze w Pawii doznaje po dzień dzisiejszy
(uroczystość 11 października)
wielkiej czci.
il.: BŁ. ALEKSANDER SAULI, PUGET, Pierre (1620, Marsylia - 1694, Marsylia), 1663-1668, terrakota,
wys. 69.7 cm, Cleveland Museum of Art, Ohio, USA; źródło www.clevelandart.org
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INFORMACJE PARAFIALNE
Trwa miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej:
Nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o
17:30. Po nabożeństwie o 18:00 Msza św.
W każdy piątek 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.
7.X (niedziela):
Rozpoczyna się 63 TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA w Kościele
Powszechnym, obchodzony w tym roku pod hasłem:
„Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia”.
Celem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia jest pobudzenie wszystkich wiernych do nowej, czynnej gorliwości w
dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość, która ma się
wyrażać w pełnieniu czynów miłosierdzia. Miłosierdzie jest
niesieniem Boga cierpiącemu światu. Pomoc potrzebującemu człowiekowi oznacza przywrócenie mu nadziei i życia, i to zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym.
W intencjach związanych z tym Tygodniem modlić się
będziemy od poniedziałku do piątku w czasie
nabożeństw różańcowych o 17:30 Mszy św. o 18:00.
Tradycyjnie - w pierwszą niedzielę października - po
sumie procesja różańcowa.
W związku z tym nabożeństwa różańcowego wieczorem
nie będzie. 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 w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
13.X (sobota): Nabożeństwo różańcowe o 17:30 ofiarowane
za zmarłych z naszych wypominek. Po nabożeństwie
Msza św. za tych zmarłych.
14.X (niedziela):
Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00 w
kościele. Obecność przynajmniej jednego z rodziców
obowiązkowa.
VII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca
godności człowieka”. Uczcijmy Osobę Ojca Świętego
poprzez modlitwę o Jego rychłą beatyfikację:
O 17:00 (pół godziny wcześniej niż zwykle)
„Różaniec z Ojcem świętym”. Serdecznie zapraszamy!
Przed kościołem zbiórka pieniędzy do puszek z
przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla
najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. Poprzez troskę
o edukację i formację młodego pokolenia pragniemy
budować żywy pomnik dla Papieża-Polaka.
W Warszawie, na Placu Piłsudskiego, o 16:00, koncert
ku czci Jana Pawła II. Ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, zaprasza wszystkich bardzo serdecznie!
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.
WITAMY!
30.IX.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego:
Barbara Jadwiga AMBROZIK, Borowina
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

ŚLUBY
6.X.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Marcin MADEŃSKI i Anna Katarzyna FURMANEK
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Dariusz BARAN, kawaler z Dębówki, i Dorota
KOWALCZYK, panna z Borowiny, oboje parafia tutejsza
Zapowiedź II: Michał BĄCZKOWSKI, kawaler, i Joanna OKLEJ,
panna, oboje z Dębówki, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Robert Bogusław DAMIĘCKI, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej, i Berenika Regina
MAJCHER, panna ze Słomczyna, 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. Apolinary JÓŹKO, † 28.IX.2007, l. 81
śp. Wojciech NOGAL, † 30.IX.2007, l. 48
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
TAJEMNICE EUCHARYSTII: NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT Z SILLA
25 marca 1907, w święto Zwiastowania, podczas celebracji Mszy św.
proboszcz kościoła Matki Bożej od Aniołów w Silla, Fernando Gomez, by
udzielić wiernym Komunii św. podszedł do tabernakulum. Przerażony
zobaczył otwarte drzwiczki. Cenne srebrne cyborium z konsekrowanymi
Hostiami zniknęło …
Dwa dni później zagubione
Hostie odnaleziono, ukryte pod
kamieniem, w małym ogródku
poza miastem. Proboszcz, w
uroczystej procesji, przeniósł je
z powrotem do kościoła.
W 1934 arcybiskup Walencji
uznając, że Hostie pozostały „w
stanie takim, w jakim je
znaleziono - pod kamieniem nienaruszone
przez
lata”,
rozpoczął
oficjalny
proces,
mający stwierdzić cudowność wydarzenia. Hostie zostały umieszczone w
relikwiarzu i zapieczętowane. Całe wydarzenie zostało dokładnie opisane.
Dwa lata później rezydencja biskupa została, podczas wojny domowej w
Hiszpanii, spalona przez anarchistów i komunistów. Spłonęła też
dokumentacja procesowa. Najświętszy Sakrament ocalał …
W 1982 Miguel Roca, ówczesny arcybiskup Walencji, rozpoczął nowy
proces kanoniczny, w trakcie którego ustalono zasady oddawania czci
Świętym Hostiom zachowanym od 1907 roku. Do dziś można Je oglądać,
w stanie nienaruszonym, w kościele Matki Bożej od Aniołów w Silla, na
obrzeżach Walencji.
il. pow.: RELIKWIARZ Z HOSTIAMI, kościół MB od Aniołów, Silla; źródło: www.therealpresence.org

BREWIARZ
Panie,
dzięki Ci składam za cały ten kram życia, w
którym
tonę od niepamiętnych czasów bez ratunku
śmiertelnie
skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobiazgów.
Bądź pochwalony, że dałeś mi niepozorne guziki
szpilki, szelki, okulary, strugi atramentu, zawsze
gościnne nie zapisane karty papieru,
przezroczyste koszulki, teczki cierpliwe,
czekające.
Panie, dzięki Ci składam za strzykawki z igłą grubą i cienką jak
włos, bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres, dzięki
za kroplówkę, sole mineralne, wenflony, a nade wszystko
za pigułki na sen o nazwach jak rzymskie nimfy,
które są dobre, bo proszą, przypominają, zastępują
śmierć
HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), z „Epilog Burzy”, 1998
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, 7 października 2007
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