»Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je«
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»A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie«J 12, 32. Wywyższenie na krzyżu oznacza i zapowiada wywyższenie 1545
Wniebowstąpienia. Jest jego początkiem. Jezus Chrystus, jedyny Kapłan nowego i wiecznego Przymierza, "wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami
ludzkimi… ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga"Hbr 9, 24. W niebie Chrystus nieustannie urzeczywistnia swoje
kapłaństwo, "bo zawsze żyje, aby się wstawiać za tymi, którzy przez Niego zbliżają się do Boga"Hbr 7, 25. "Jako Arcykapłan dóbr przyszłych"1137Hbr 9, 11 Chrystus
stanowi centrum i jest głównym celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie535Por. Ap 4, 6-11. 536.
[KKK, 662]
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA - ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła,
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2, 19-22

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami. ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na
fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym
jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu
świątynię, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
AKLAMACJAAp 21, 3

Alleluja,
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka razem z nimi.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10, 22-30

Obchodzono w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni.
Było to w zimie.
Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go
Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”.
Rzekł do nich Jezus: »Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny,
których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce
słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy«.
PATRON TYGODNIA: BŁ. LIBERAT Z LORO PICENO

CHYTRZY FARYZEUSZE WYPYTUJĄ JEZUSA, NADAL, Jerome, S.J. (1507, Majorka - 1580) - projektodawca, 1593,
drzeworyt, z „Evangelicae Historiae Imagines”; źródło catholic-resources.org
Z KSIĘGI PROROKA
PROROKA EZECHIELAEz 43,1-2.4-7a

Anioł poprowadził mię ku bramie, która skierowana jest na
wschód.
I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak
szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. A chwała
Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku
wschodowi.
Wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego dziedzińca.
A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej.
I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas
gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: »Synu
człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych
stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów«.
PSALM RESPONSORYJNY1 Krn 29, 10-12
REFREN:

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię
Bądź błogosławiony o Panie, Boże ojca naszego, Izraela,
na wieki wieków.
Twoja jest o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała,
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje.
Do Ciebie, Panie, należy królowanie
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi,

Najstarszym z historyków
franciszkańskich,
który
wspomina Liberata, był
Mariano da Firenze, autor
Fasciculus
Chronicarum
Ordinis Fratrum Minorum,
manuskryptu ukończonego
pod koniec XV w.
Liberator miał urodzić się
około 1214 we włoskim
Loro Piceno. Pochodził z
zamożnej rodziny hrabiowskiej. Zrzekł się jednak
wszystkich
zaszczytów
oraz
bogactwa
(m. in.
własności Loro) i wstąpił do
zakonu franciszkanów, do
klasztoru w Roccabrunie
koło Urbino.
Po przyjęciu święceń kapłańskich osiadł w pustelni
w Soffiano, gdzie prowadził
surowe życie poddane pokucie, modlitwie i kontemplacji, czasami przez dni
całe nie przyjmująć pożywienia i nie śpiąc.
W "Kwiatkach św. Franciszka" znajdują się opisy kilku wydarzeń z życia Liberata,
ukazujące go w czasie modlitwy oraz poświęcone jego wizjom mistycznym (w
trakcie ekstaz jego twarz miała być skąpana w jasnym świetle…).
Zmarł w 1258: na łożu śmierci opowiadał swoim współbraciom o radości nieba…
Beatyfikował go w 1868 bł. Pius IX (1792-1878), tercjarz franciszkański.
(uroczystość 30 października)
il.: MARYJA WITAJĄCA LIBERATA W NIEBIE, kościół klasztoru di San Ginesio;
źródło www.sanliberatodaloro.it
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INFORMACJE PARAFIALNE
Kończy się miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej:
Nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o
17:30. Po nabożeństwie o 18:00 Msza św.
31.X (środa): Ostatnie nabożeństwo w tym roku o 17:30.
27.X (sobota): Kard. José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych, dokonał aktu
beatyfikacji nowej polskiej błogosławionej, Matki Celiny BORZĘCKIEJ
(1833, Antowil – 1933, Kraków), żony,
matki, wdowy i zakonnicy, założycielki
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
(Zmartwychwstanek).
fot.: arch. Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie,
źródło: www.naszdziennik.pl

1.XI (czwartek): UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Msze św. o 8:45 i 10:30.
Suma, z procesją za zmarłych, o 12:00 na cmentarzu.
W tym czasie nie będzie Mszy św. w kościele.
Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00.
2.XI (piątek): WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH
WIERNYCH
ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY.
Msze św. o 8:45 i 18:00.
Po Mszy św. o 8:45 procesja - po kościele - za zmarłych
z wypominkami.
Jest to jednocześnie 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA!
1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla
zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie
modlitwy za zmarłych.
Księża przyjmują na wypominki roczne i jednorazowe, w
zakrystii lub kancelarii (1.XI również na cmentarzu). Za
zmarłych z wypominek rocznych modlimy się w każdą
2gą sobotę miesiąca o 17:30, a z jednorazowych w czasie
procesji za zmarłych, 1.XI - na cmentarzu i 2.XI - w kościele.
3.XI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy na Mszy św. o 18:00, o trzeźwość naszej parafii.
4.XI (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakrament. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca.
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): Coroczna - w drugą sobotę listopada pielgrzymka parafialna do Częstochowy. Zbiórka przed
kościołem o 5:45, wyjazd o 6:00. Pielgrzymów prosimy o
uregulowanie opłaty za autokar w wysokości 35.- zł.
Okazuje się, że chętnych jest więcej, niż może pomieścić
autokar! Dlatego rozważane jest zamówienie drugiego, pod
warunkiem zgłoszenia się dodatkowo przynajmniej 40 osób.
Zapisy najpóźniej do 3.XI (sobota).
18.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą
się odbywały w każdą 3cią niedzielę miesiąca (poza ostatnim
spotkaniem w maju, które odbędzie się w pierwszą
niedzielę) na Mszy św. o 18:00. Obecność dzieci wraz z
rodzicami ze szkół w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa.
Zapraszamy również bardzo gorąco dzieci i rodziców z
innych szkół, ale mieszkających na terenie naszej parafii.
Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 25.XI na
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 17.XI w kancelarii.
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych
18.XI po sumie, w kościele.
W dniach 9–16.II.2008, w czasie ferii zimowych, planowany
jest obóz narciarski dla dzieci i młodzieży w Lewinie
Kłodzkim. Koszt to 1000,- zł. Zgłoszenia do 11.XI (niedziela).
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

Szczegółowe informacje u ks. Marcina oraz na ulotkach
wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła.
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 (min. 40 uczestników). Decyzję należy
podjąć do 31.XII.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 kontakt z ks. Proboszczem i zapisywanie się - u księży.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Marek Dariusz KRALEWSKI, kawaler, i Ewa
KORNASZEWSKA, panna, oboje z Podłęcza, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ŚLUBY
27.X.2007 sakrament małżeństwa przyjęli:
Tomasz OLSZEWSKI i Paulina ŁOJEWSKA
Dariusz BARAN i Dorota KOWALCZYK
Robert DAMIĘCKI i Berenika MAJCHER
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona:
śp. Wanda KUCICKA, † 22.X.2007, l. 82
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!
AMEN
Ten kamień jest zimny jak twarz dziecka na mrozie,
Nie grzeje go płomień ni martwe liście dębu,
Oczy już nie płaczą, serce twarde jak orzech,
Choć północ nad krzyżem, żaden strach się nie lęgnie.
Pod bryłą kamienia jest odrobina domu,
Zaklęta w matczyne, odarte z życia dłonie.
Bo nawet Ty Panie nie byłeś w stanie pomóc,
Chociaż wbity na krzyż, ciągle stajesz w obronie.
Odpłacam kwiatami i marnym ciepłem zniczy
Za troskę o rany, za każdą kromkę chleba,
Za nocne czuwania, których nikt nie policzył,
Za wszystkie nadzieje, których piach nie pogrzebał.
FRYCKOWSKI, Jerzy (ur. 1957, Gorzów Wielkopolski)

KRZYŻ, CHEŁMOŃSKI, Józef (1849, Boczki k. Łowicza -1914, Kuklówka k. Grodziska Maz.), 1905, olej na
płótnie, 79×122 cm, Muzeum Mazowieckie w Płocku; źródło www.pinakoteka.zascianek.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 ĘŻA
ĘŻA

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 28 października 2007
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