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Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. "Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk"Flp l, 21. "Nauka to zasługująca na
wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy"2 Tm 2, 11. Istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez chrzest
chrześcijanin już w sposób sakramentalny 1220 "umarł z Chrystusem", by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną
wypełnia się to "umieranie z Chrystusem" i dopełnia w ten sposób
sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym:
Wolę umrzeć w Chrystusie Jezusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. I oto bliskie
jest moje narodzenie… Pozwólcie chłonąć światło
[KKK, 1010]
światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym Człowiekiem548św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6, 1-2.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 Krl 5,14-17

wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też
królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się
zaprzeć siebie samego.
AKLAMACJA1 Tes 5,18

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was
w Jezusie Chrystusie.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG
WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17,11-19

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie,
Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: »Idźcie, pokażcie
się kapłanom«. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: »Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu,
tylko ten cudzoziemiec«. Do niego zaś rzekł: »Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE

NAAMAN ZANURZAJĄCY SIĘ W JORDANIE POD OKIEM PROROKA ELIZEUSZA, SCHEITS, Matthias (ok. 1630, Hamburg
- 1700, Hamburg), 1672, rycina, a "Biblia, das ist Die gantze H. Schrifft Alten und Newen Testaments,
Deutsch"; źródło www.pitts.emory.edu

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w
Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się
jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed
nim, mówiąc: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi”. On zaś
odpowiedział: „Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę!”.
Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman
rzekł: „Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile
para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał
ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu”.
PSALM RESPONSORYJNYPs98
REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 2,8-13

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii
mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak
złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w
Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli,

Urodziła się 1647 w Burgundii (Francja). Kiedy miała zaledwie 4 lata, złożyła ślub
dozgonnej czystości. Jej ojciec był notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata
miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium klarysek w Charolles. Ciężka choroba
zmusiła ją jednak do powrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie do
apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich wycierpiała. Choroba
trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie pociągał jej świat,
czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też gorąco poświęcić się służbie Bożej.
Musiała jednak pomagać w domu swoich opiekunów.
Marzenie jej spełniło się dopiero, kiedy miała 24 lata.
Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w
Paray-le-Monial. Zakon ten założył św. Franciszek
Salezy (†1622) i św. Joanna Chantal (†1641), a
przez 40 lat kierownictwo duchowe nad nim spełniał
św. Wincenty de Paul (†1660). Musiała wyróżniać
się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd
asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była
mistrzynią nowicjuszek.
Była mistyczką - od 1674 przez ponad półtora roku
Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swe
Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości.
Chrystus żądał, by często przystępowała do Komunii
świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a
przede wszystkim, by przyjmowała Go w Komunii
świętej w pierwsze piątki miesiąca, a w każdą noc z
czwartku na pierwszy piątek by uczestniczyła w Jego
konaniu śmiertelnym w Ogrójcu, między godziną 23
a 24: "Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną
godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla
uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się
starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej
doznałem".
W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem,
aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano
przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata
doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w
prawdziwość objawień. Dopiero w 1683, gdy wybrano nową przełożoną,
Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686
obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory
sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą
Sercu Jezusa.
Zmarła w 1690 po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius
IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem jest
nazywana "świętą od Serca Jezusowego". Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
(uroczystość 14 października)
został uznany oficjalnie w 1765 przez Klemensa XIII.
il.: ŚW. MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE, SWACH, Adam (1668, Daczyce - 1747, Poznań), 1732, polichromia,
Bazylika Panny Maryi, Jarosław; źródło www.jaroslaw.dominikanie.pl
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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.
14.X (niedziela): VII Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II
– OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA”.
Uczcijmy Osobę Ojca Świętego poprzez modlitwę o Jego
rychłą beatyfikację:
O 17:00 (½ godz. 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 zbudujmy
żywy pomnik dla Papieża-Polaka.
O 16:00, w Warszawie na Placu Piłsudskiego, koncert
ku czci Jana Pawła II. Ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, zaprasza wszystkich bardzo serdecznie!
20.X (sobota):
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 17:30
(w czasie nabożeństwa różańcowego).
Pielgrzymka do sanktuariów w Górach Świętokrzyskich –
na Święty Krzyż i do Św. Katarzyny. Zbiórka przed
kościołem o 6:00 rano. Prosimy o punktualne przybycie!
21.X (niedziela): O 19:00 planowany jest wspólny wyjazd
autokarem do kina na film Andrzeja Wajdy – „Katyń”. Koszt
biletu i przejazdu 30.- zł. Ilość miejsc ograniczona do 50-ciu.
Zapisy w zakrystii lub w kancelarii, najpóźniej do
16.X (wtorek).
Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony modlitewnej
pamięci o naszych zmarłych. Księża przyjmują na
Wypominki roczne i jednorazowe, w zakrystii lub kancelarii.
10.XI (sobota): Tradycyjnie - w drugą sobotę listopada organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.
Dojdzie ona do skutku pod warunkiem odpowiedniej liczby
chętnych. Koszt przejazdu uzależniony jest od ilości
pielgrzymów: przy 45 osobach wyniesie on 35.- zł. Przy
mniejszej ilości chętnych będzie odpowiednio większy.
Zapisy u księży.
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.

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), fragm.: 2003.10.16, Łowicz, i 2005.04.24, Warszawa
BO GDYBY NIE

TWOJA NIEUGIĘTA WIARAJan Paweł II…

śp. Marianna SZYMAŃSKA, † 7.X.2007, l. 74

Dobranoc Marku lampę zgaś
i zamknij książkę Już nad głową
wznosi się srebrne larum gwiazd
to niebo mówi obcą mową
to barbarzyński okrzyk trwogi
którego nie zna twa łacina
to lęk odwieczny ciemny lęk
o kruchy ludzki ląd zaczyna
bić I zwycięży Słyszysz szum
to przypływ Zburzy twe litery
żywiołów niewstrzymany nurt
aż runą świata ściany cztery
cóż nam - na wietrze drżeć
i znów w popioły chuchać mącić eter
gryźć palce szukać próżnych słów
i wlec za sobą cień poległych
więc lepiej Marku spokój zdejm
i ponad ciemność podaj rękę
niech drży gdy bije w zmysłów pięć
jak w wątłą lirę ślepy wszechświat
zdradzi nas wszechświat astronomia
rachunek gwiazd i mądrość traw
i twoja wielkość zbyt ogromna
i mój bezradny Marku płacz

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), „do Marka Aurelego”
il. Pusty fotel uwięzionego Prymasa Polski, Jasna Góra, 26.VIII.1956; źródło: www.jasnagora.com

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: 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. Jan WOŹNIAK, † 5.X.2007, l. 67
śp. Wanda MAZUR, † 6.X.2007, l. 65
śp. Józef SZLĄZAK, † 6.X.2007, l. 70

ZACHOWAJCIE SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ!
16 października 1978 r. z tajemniczego kominka nad Kaplicą Sykstyńską
poleciał biały dym. Był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na świętym
konklawe wybrali papieża. O godzinie 18.45 tegoż dnia z centralnej loggii
Bazyliki św. Piotra dziekan kolegium kardynalskiego Pericle Felici ogłosił
miastu i światu:
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

NR XLI
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Annuntio vobis gaudium magnum habemus Papam… Sanctae Romanae
Ecclesiae Carolum Cardinalem
Wojtyla… (cisza!)
który wybrał sobie imię: Jan Paweł II.
Ci, którzy pamiętają ten dzień, nie
mogli wtedy oprzeć się wzruszeniu. To
niemożliwe! Bóg nas tak wywyższył
pośród
narodów?
Nas,
ludzi
zniewolonych za "żelazną kurtyną"?
Na zdjęciu z tamtej chwili widać
Prymasa Polski Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Też nie oparł się
wzruszeniu. Płakał.
Nie byłoby tego Polaka na Stolicy
Piotrowej, gdyby nie Twoja, Księże
Prymasie, nieugięta wiara, która nie
cofnęła się nawet przed więzieniem…
Gdyby nie Jasna GóraJan Paweł II…
A Ksiądz Prymas: Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie!
Tak to się zaczęło.
Wy, Polacy, macie krótką pamięć! Wy tylko mówicie, że kochacie.
Zapomnicie wkrótce, kim jesteście, więc zostawiam Wam jak testament:
Pamięć i tożsamośćJan Paweł II.
Zachowajcie pamięć
o zwycięstwie pod Grunwaldem, o cudownej obronie Jasnej Góry,
o Cudzie nad Wisłą, o ślubach Króla i Narodu,
o Wiktorii Wiedeńskiej, o grobach Orląt
i Męczennikach w Katyniu.
Pamiętajcie o cudach, które Pan Bóg czynił na Waszych oczach i mówcie o
nich przyszłym pokoleniom w domach, szkołach, w urzędach i kościołach.
Zachowajcie własną tożsamość, bo wchłoną Was pogańskie narody.
Pamiętajcie mowę ojczystą, wiarę męczenników, honor bohaterów, i
mądrość uczonych.
Jesteście przecież królewskim potomstwem
Was nie musiała
karmić - dzika wilczyca.
Waszą Matką jest Królowa,
Alma Mater rodzona,
a Ojcem jest Wam Niebios PanM. Konopnicka.
Nie ma między Wami pana ani niewolnika, Żyda ani Greczyna. Wszyscy
jesteście dziećmi jednego OjcaRz 10, 12. Bóg, Honor i Ojczyzna będą Waszym
najwyższym prawem i świętym obyczajem.
Europie będzie potrzebne świadectwo Waszej wiary.
Nie lękajcie się!
Zachowajcie swoją tożsamośćpor. Jan Paweł II.

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, 14 października 2007
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