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Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu 2571 Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem
wyrazem
azem komunii świętych. We wstawiennictwie
Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyr
ten, kto się modli, "niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, 2577 ale też i drugich"Flp 2, 4, do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu
zło94Por. Szczepan modlący się za swych oprawców, jak Jezus: Dz 7, 60; Łk 23, 28. 34.
[KKK, 2635]
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
POSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 1,11-2,2

Bracia:
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego
wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz
czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa
Chrystusa.
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego
zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt
łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha,
bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już
nastawał dzień Pański.
AKLAMACJAJ 3,16

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 19,1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu,
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę,
aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
»Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim
domu«. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy
widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł
do niego: »Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło«.

PATRON TYGODNIA: BŁ. ELŻBIETA OD TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
WJAZD DO JEROZOLIMY, bracia LIMBOURG (XIV-XVw., Nijmegen), przed 1416, ilustracja w manuskrypcie Les
Très Riches Heures du Duc de Berry, folio 173v, Musée Condé, Chantilly; źródło www.christusrex.org
Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 11,22-12,2

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co
spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i
oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem
wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś
miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się
zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko
Twoje, Panie, miłośniku życia.
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie
karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by
wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
PSALM RESPONSORYJNYPs 145
REFREN: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.

Elżbieta Catez urodziła się w 1880 w Avor niedaleko Bourges, gdzie stacjonował
jej ojciec, kapitan. Kiedy miała 7 lat, ojciec zmarł.
Matka, Maria, musiała się wyprowadzić. Nowym
domem było wynajęte mieszkanie, niedaleko
klasztoru karmelitanek bosych…
szej
Elżbieta wielokrotnie potwierdzała, że dzień I
Komunii św. był dla niej decydujący. Zapragnęła
radykalnie zmienić swoje życie - być cierpliwszą i
posłuszniejszą. Niezłomność charakteru i silna wola
sprawiły, że jej postanowienia nie były tylko pustymi,
rzuconymi na wiatr słowami.
Pragnienie wstąpienia do klasztoru spotykało się ze
zdecydowanym sprzeciwem matki. Elżbieta była
wszak piękna, radosna i naturalna, o bardzo gorącym
temperamencie, znakomicie grała na fortepianie,
budziła ogólną sympatię! Dopiero zatem gdy
skończyła 21 lat matka wyraziła - powściągliwą - zgodę…
W ciągu następnych pięciu lat Elżbieta wspina się na szczyty duchowe. Pomimo
niewątpliwych trudności życia, zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i codziennej
rzeczywistości, Karmel stwarza wręcz nieograniczone możliwości rozwoju osobowego. Dusze potrafiące w sposób pełny i całkowity zaufać Bogu są, prędzej czy
później, nagradzane niezwykłym darem dogłębnego przeżywania tajemnic wiary.
Dla Elżbiety tajemnicą, która wycisnęła na niej szczególne piękno, było mistyczne
przeżycie obecności w ludzkiej duszy Trzech Osób Boskich. Jej zakonne imię "Od
Trójcy Przenajświętszej" stało się programem jej życia, a także drogą, na której
odkryła Boga Trójjedynego. Moje serce bowiem jest zawsze z Nim - pisała.
Ostatnie miesiące przyniosły jej ciężką chorobę, którą przeżyła jako wstępowanie
przez krzyż ku Bogu. Wyniszczona chorobą i cierpieniem Elżbieta odchodzi, w
1906 w Dijon, do wieczności. Jej ostatnie zrozumiałe to słowa: Odchodzę do
światłości, do życia, do miłości. Dla niej, zwyczajnej mistyczki, wiara się już
skończyła, nadzieja - wypełniła, pozostała jedynie miłość pełna, doskonała i
wieczna - w obliczu Trójjedynego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pozostawiła po sobie pisma mistyczne. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1984.
(uroczystość 9 listopada)
il.: BŁ. ELŻBIETA OD TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ; źródło www.heiligenlexikon.de
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INFORMACJE PARAFIALNE
4-8.XI (niedziela-czwartek): Codziennie, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, można
zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych.
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 zachęcamy do skorzystania z tej okazji!
10.XI (sobota):
Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za zmarłych z
wypominek.
Coroczna - w drugą sobotę listopada - pielgrzymka
parafialna do Częstochowy (dwoma autokarami!).
Wyjazd sprzed kościoła o 5:45. Pielgrzymów prosimy o
uregulowanie opłaty za autokar w wysokości 35.- zł.
Jest jeszcze parę wolnych miejsc. Chętnych zapraszamy
bardzo serdecznie!
11.XI (niedziela): O 12:00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
12.XI (poniedziałek): O 18:30, w domu rekolekcyjnym,
kolejne spotkanie dla kobiet, które pragną poszukiwać
inspiracji i wsparcia w Bogu i w sobie. Spotkania z panią
psycholog planowane są w każdy drugi poniedziałek
miesiąca, do czerwca włącznie, o 18:30. Każde z nich, w
formie konwersacji, trwać będzie 2-3 godziny. Serdecznie
zapraszamy panie, które wzięły udział w pierwszym spotkaniu, a także te, które chciałyby dołączyć się do grupy.
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 (z wyjątkiem
lutego - ferie, marca - święta i maja: dokładne daty zostały
podane w liście ks. Proboszcza do rodziców) 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.
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 25.XI.2007. Jeśli nie będzie wystarczającej ilości
osób z naszej parafii, oferta dołączenia się zostanie złożona
innym parafiom naszego dekanatu. Do 10.I.2008 należy
wpłacić 1000.- zł zaliczki. 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.
Konsultancje - u ks. Proboszcza; zapisy - u księży. Szerzej
propozycja opisana została w materiałach wyłożonych na
stolikach z tyłu kościoła.
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).
Szczegółowe informacje u ks. Marcina oraz na ulotkach
wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: 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.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

WITAMY!
28.X.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci
zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Zuzanna KOZŁOWSKA, Brześce
Mateusz KAZIMIERCZAK, Obory
Kacper TROCHIMIUK, Słomczyn
Jakub Andrzej SZYMCZYKIEWICZ, Obory
Natalia Stanisława KAMIŃSKA, Obory
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona:
śp. Janina WENCŁAWIAK, † 29.X.2007, l. 64
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (1): MARÍA DEL PILAR
Tradycja głosi, że wkrótce po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa
Jakub Starszy, syn Zebedeusza, jeden z Dwunastu, udał się do Hiszpanii
(region Hispania Tarraconensis imperium rzymskiego), by głosić Słowo
Boże. Nie znajdując posłuchu, miał się załamać. 2.I.40AD modląc się nad
brzegami Ebro, niedaleko Caesaraugusta (Saragossa), miała mu się
objawić Matka Boża i wręczyć niewielką drewnianą figurkę,
przedstawiającą Jej osobę, oraz kolumnę z jaspisu. Nakazała mu również
wybudowanie w miejscu objawienia kościoła Jej poświęconego, mówiąc:
„To miejsce ma być moim domem, a ten wizerunek i ta kolumna mają
stanowić nazwę i ołtarz świątyni, którą wybudujesz.”
Mówi o tym zapis w rzymskim Brewiarzu (12.X, Ad.
mat., lect. vi). Maryja, wg objawienia św. Marii
Agreda i zapisanej w Mieście Boga, do Hiszpanii
przeniesiona miała być z Efezu (gdzie wówczas,
mając 54 lata, miała przebywać) przez aniołów
nocą na obłoku. Podczas podróży aniołowie mieli
skonstruować marmurową kolumnę i miniaturową
figurkę Maryi o wysokości 39 cm…
Rok później Jakub wybudował maleńką kapliczkę
ku czci Maryi, pierwszy na świecie kościół poświęcony Dziewicy. W 44AD, po powrocie do Jerozolimy, został ścięty przez Heroda Agryppę: był pierwszym apostołem, który oddał swoje życie za wiarę.
Jego ciało paru z jego uczniów zawieżć miało do
Hiszpanii. Osiem wieków później odkrył je pewien
pustelnik (wskazać je miała specyficzna formacja
gwiazd). Na miejscu, w Compostella (pole gwiad),
wybudowano katedrę ku czci św. Jakuba…
Pierwsza kaplica w Saragossie została wkrótce
zburzona, ale figurka María del Pilar (Maryi na
filarze) przetrwała. Dziś Matka Ludów Hiszpańskich, jak ją nazwał Jan Paweł II, jest odsłaniana
tylko z okazji specjalnych uroczystości.
Te dwie świątynie, Naszej Pani w Saragossie i
Jakuba Starszego w Santiago de Compostella,
dwa miejsca i dwa wydarzenia, stanowią dwie
kotwice, fundamenty, wiary w Hiszpanii.
źródło: www.hispaniconline.com

BYĆ
Pomiędzy jutrem,
między wczoraj,
jest zawieszone
kruche dziś.

Jeśli skądś idziesz,
dokądś zmierzasz,
to właśnie dzisiaj
musisz iść.

Więc szanuj każdą
chwilę życia,
bo to samego
życia treść.

Do samej śmierci,
od narodzin
sprawdza się człowiek
w krótkim - jest.

POMIANOWSKA, Wanda (1919, Warszawa – 2003, Radkowice), 1995, z tomiku „Wygnanie z Raju”
il.: WANDA POMIANOWSKA, KOŁODZIEJSKI, Jarosław (ur. Starachowice), Radkowice; źródło: aeroarte.com
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
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