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Święty Łukasz przekazał nam […] główne przypowieści o modlitwie: 546
[m.in.] przypowieść – o "natrętnej wdowie"62Por. Łk 18,1-8 – skupia się na jednym z przymiotów modlitwy: należy modlić się zawsze i niestrudzenie, z cierpliwością
wiary.
[KKK, 2613, fragm.]
wiary. »Czy jednak Syn Człowieczy
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?«
przyjdzie?«

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 17,8-13

ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.
Z DRUGIEGO
DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 3,14-4,2

Najdroższy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą
cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie
Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do
nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do
każdego dobrego czynu.
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę,
nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś
na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
AKLAMACJA
AKLAMACJAHbr 4,1218

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 18,1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni
się modlić i nie ustawać: »W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie
bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: ‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem’.
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: ‘Chociaż Boga się
nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie
zadręczała mnie’«.
I Pan dodał: »Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. JUDA TADEUSZ

ZWYCIĘSTWO, PANIE!, MILLAIS, John Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), 1871, olejny na płótnie,
Manchester City Galleries; źródło www.manchestergalleries.org

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.
Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie mężów i wyruszysz z
nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga
w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z
Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę.
Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza
zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur
podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż
do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał
Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.
PSALM RESPONSORYJNYPs 121
REFREN: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą, stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie

Ewangeliści nazywają Judę Tadeuszem, czyli
OdważnymMt 10, 3; Mk 3, 18. Był bratem św. Jakuba
Młodszego, ApostołaMt 13, 55. Dlatego bywa
nazywany również Juda JakubowyŁk 6, 16; Dz 1, 13.
Orygenes
Judę
nazywa
przydomkiem
Lebbeusz, dlaczego – nie wiemy: może miało to
związek z sercem (hebr. leb - serce)…
Był jednym z krewnych Jezusa. Jego matką
była prawdopodobnie Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Imię Judy,
umieszczone na dalszym miejscu w katalogu
apostołów, sugeruje jego późniejsze wejście do
grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy
zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam
się masz objawić, a nie światu?" Zasadne może
być zatem przypuszczenie, że Juda, przystępując do grona apostołów, kierował się perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery…
Był człowiekiem wykształconym: jest autorem jednego z listów Nowego
Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii,
Egipcie i Mezopotamii; część wędrówek misyjnych odbył razem ze św.
Szymonem. Tradycja podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inna głosi, że
Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz w Libanie lub w Persji.
Hegezyp (II w.) podaje, że Juda był żonaty. Dlatego podejrzliwy cesarz Domicjan
kazał wezwać do Rzymu wnuków Judy w obawie, aby oni - jako "krewni" Jezusa nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego cesarską władzę. Kiedy jednak ujrzał ich i
przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich do domu.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce.
Bardzo popularne jest nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw
beznadziejnych. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga, a także szpitali i
(uroczystość 28 października)
personelu medycznego.
il.: ŁASKAMI SŁYNĄCY OBRAZ ŚW. JUDY TADEUSZA, GÓRSKA, Maria Pia (1878 – 1974, Kraków), 1938,
kościół Świętego Krzyża, Warszawa; źródło www.swkrzyz.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.
21.X (niedziela):
Rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY, w Kościele
Powszechnym obchodzony w tym roku pod hasłem:
„Miłość źródłem misyjnego powołania”. Ma on na celu
uświadomienie sobie pilnej potrzeby uczestniczenia w
misji ewangelizacyjnej przez każdego chrześcijanina oraz
przypomnienie prawdy, że duszą misji jest miłość, która
zobowiązuje nas do dzielenia się duchowymi i
materialnymi dobrami, jakie posiadamy, w myśl
ewangelicznej zasady, że więcej szczęścia jest w
dawaniu aniżeli braniu. W intencjach misyjnych modlić
się będziemy do 26.X (sobota) w czasie nabożeństw
różańcowych o 17:30 i Mszy św. o 18:00.
Wyjazd sprzed kościoła do kina - na wspólne oglądanie
filmu „Katyń” - o 18:30.
28.X (niedziela): Uroczystość Rocznicy Konsekracji naszego
kościoła.
Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony modlitewnej
pamięci o naszych zmarłych. Księża przyjmują na
Wypominki roczne i jednorazowe, w zakrystii lub kancelarii.
5.XI (poniedziałek): W kościele Wniebowzięcia NMP w
Konstancinie-Jeziornej rozpocznie się „Kurs Przedmałżeński”,
dla narzeczonych, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć
sakrament małżeństwa. Potrwa do Bożego Narodzenia.
Spotkania będą się odbywały w każdy poniedziałek o 20:00.
Narzeczonych, którzy jeszcze tego kursu nie przeszli,
zachęcamy do skorzystania z tej okazji.
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.
Na przełomie czerwca i lipca 2008 planowana jest 13dniowa
pielgrzymka
samolotowo-autokarowa
do
sanktuariów maryjnych na terenie Francji, Hiszpanii i
Portugalii, czyli Lourdes, Fatimy, Guadalupe i La Salette.
Koszt 3600.- zł przy min. 40 uczestnikach. Decyzję
uczestnictwa należy podjąć do końca grudnia 2007, a do
10.I.2008 wpłacić zaliczkę wysokości 1000.- zł. Resztę - do
25.V.2008.
Istnieje także możliwość zorganizowania innej wersji tej
pielgrzymki - tylko autokarowej, trochę inną trasą i z
mniejszą ilością miejsc do nawiedzenia. Byłaby tańsza o
600.- zł, ale trwała dłużej - 15 dni.
Osoby zainteresowane proszone są o konsultacje z ks.
Proboszczem i zapisywanie się u księży. Program obu wersji
pielgrzymki i pozostałe informacje opisane zostały w
materiałach wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła.
Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 28.X, na
sumie.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Hubert Bartłomiej CHOJNACKI, kawaler z Brześc
parafia tutejsza, i Izabela TOKAJ, panna z parafii NMP
Królowej Pokoju w Baniosze
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

ŚLUBY
20.X.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Tomasz Marcin WRONKA i
Dorota Aleksandra RUCIŃSKA
Michał BĄCZKOWSKI i Joanna OKLEJ
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Stanisława GARDASIEWICZ, † 12.X.2007, l. 57
śp. Józef FABISIAK, † 15.X.2007, l. 84
śp. Wojciech RETMAŃSKI, † 18.X.2007, l. 61
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
WSPÓŁCZESNYM JUDASZOM I PIŁATOM (KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE)
Jerzy
- przynieś
choć swoje milczenie
niech kłuje w oczy
niewygodną Prawdą
za którą ktoś znowu
odlicza srebrniki
niech grzebie uparcie
w popiele sumień
deptanych codziennie
pod wiatrem historii
która się nie dziwi
bo wszystko już było
w misce Piłata
wielu myje ręce
jakby wierzyli
że krew można zatrzeć
a ona jak słońce
odchodzi na chwilę
by mocniej powrócić
i zostać na zawsze.
BURYŁA, Wacław, ks. (ur. 1954, Pruchnik), 2007, z antologii Na naszych oczach

POLSKIE MADONNY (89): POZNAŃSKA MB W CUDY WIELMOŻNA
W 1666 Tomasz Dybowski, franciszkanin, zwany Boży Dusza, znany czciciel
Maryi, kwestując na poznańskiej Śródce,
kupił, namalowany techniką temperową
na desce lipowej przez niejakiego
Jakuba ze Śródki, obrazek Matki Boskiej.
W oczach Maryi miał ujrzeć łzy… Nosił go
na piersi, a później przechowywał w
swojej celi. Szybko okazało się, że ci,
którzy się przed nim modlą otrzymują
wiele łask. Już w 1669 bp Stefan Wierzbowski, w oparciu o wyniki badań
specjalnej komisji, wydał dekret zalecający wystawienie obrazu do kultu publicznego jako słynącego łaskami. Rok później umieszczono go w nowo wznoszonej świątyni św. Antoniego z Padwy.
W trzechsetną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod świątynię i w
tysięczną rocznicę powstania biskupstwa w Poznaniu, 29.VI.1968, obraz
(21,8×29,5 cm), typu hodegetria (Madonna trzymająca Dzieciątko na
lewym ramieniu), został koronowany koronami papieskimi przez Prymasa
Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę oraz abpa Antoniego
Baraniaka. Prymas Tysiąclecia uznał wizerunek Matki Bożej za Panią
Poznania. Mówił: „Wywołajmy z cieniów przeszłości skromną postać
franciszkańskiego kwestarza, brata Tomasza Dybowskiego. Żył w trudnych
czasach najazdów szwedzkich, w okresie "Potopu". Po Polsce rozchodzi
się nagle przedziwna wieść. Oto, gdy cały kraj poddał się w niewolę obroniła się Jasna Góra! Wieści dochodzą i do Poznania, wstrząsają
sercem franciszkańskiego brata. Cóż czyni? Bierze na piersi skromny
obrazek Matki Bożej, który przedtem przechowywał w swojej celi i wędruje
po mieście zniszczonym najazdami, aby zdobyć jałmużnę dla licznych
biedaków. […] Z pomocą Matki Bożej Nawiedzenia otwiera serca ludu,
zyskuje ich ofiarność, potrzebną, aby ocierać łzy.”
źródło: www.przk.pl
adres: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, 61-768 Poznań
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, 21 października 2007
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