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[…] walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu "ja" polega na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi
zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego 2659 Przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia: "dzisiaj".
"dzisiaj". Oblubieniec przychodzi pośród nocy; światłem,
które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary: "O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza»"Ps 27, 8.
[KKK, 2730]

MASAKRA ŻYDÓW PRZEZ TYTUSA I WESPAZJANA, MAÎTRE, François (tworzył 2 poł XV w.), ok. 1475-80, miniatura, 120×80 mm, w "Miasto
Boga " św. Augustyna, księga 6, 11, Upadek Jerozolimy, Museum Meermanno Westreenianum, Haga;
źródło collecties.meermanno.nl

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAMl 3,19-20.1

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy
wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani
gałązki.
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i
uzdrowienie w jego promieniach.
PSALM RESPONSORYJNYPs 98
REFREN:

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.
W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.
Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 3,7-12

Bracia:
Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was
niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w
trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być
ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam
samych siebie za przykład do naśladowania.
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce

pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami
niepotrzebnymi.
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby
pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
AKLAMACJAŁk 21,28

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 21,5-19

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, Jezus powiedział: »Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony«.
Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to
dziać zacznie?”.
Jezus odpowiedział: »Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz ‘nadszedł
czas’. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec«.
Wtedy mówił do nich: »Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo
przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do
składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie«.

PATRON TYGODNIA: ŚW. FILIPINA RÓŻA DUCHESNE
Urodziła się w Grenoble w 1769 w zamożnej rodzinie. Bardzo wcześnie usłyszała
wezwanie do udania się na dalekie misje, i w 1789, pomimo początkowego
sprzeciwu rodziców, wstąpiła do zakonu wizytek.
W czasie Wielkiego Terroru rewolucji francuskiej
zakony zlikwidowano, także i jej (1792). Przez 10
lat żyła życiem świeckim, ale starała się działać
jak w zakonie. Założyła szkołę dla biednych dzieci,
opiekowała się chorymi, ukrywała księży…
Dopiero w 1801 mogła kupić klasztor Sainte-Marie
d'En Haut, ale rodzina wizytek uległa rozproszeniu. W 1804 za radą św. matki Barat włączyła
się do stowarzyszenia Sacré-Coeur, i ofiarowała
mu "swój" klasztor. Śluby złożyła rok później.
Podczas modlitwy w Wielki Czwartek 1806 ponownie usłyszała naglące wezwanie do wyjazdu na
misje, ale dopiero w 1818 stanęła na czele grupy
pięciu sióstr-założycielek, które po niebezpiecznej
podróży przybyły do Nowego Orleanu.
Początki były trudne, niepewne, wymagały hartu i
zawierzenia. W Saint-Charles, potem we
Florissant, mała wspólnota cierpiała głód, zimno, i
biedę, znosiła surowość klimatu, epidemie, ciężko
pracowała. Ale pensjonat został otwarty i uczennice przyjęte. Młode dziewczęta
zgłaszały się do Zgromadzenia, przyciągane atmosferą radości i wielkoduszności,
jaką stworzyła Filipina i jej pierwsze towarzyszki. Matka Duchesne pozostawiła
niezwykły przykład pracy i oddania. Przydzielała sobie najcięższe zadania w
ogrodzie i w domu. Nocą naprawiała odzież pensjonarek i wspólnoty. Bardzo
surowa dla siebie, rezygnowała ze wszystkiego.
Dopiero pod koniec 1841 mogła zrealizować marzenie swego życia – przez rok
znalazła się wśród Indian. Zbyt wiekowa, by uczyć dzieci Potawatomi, całymi
godzinami modliła się w kościółku w Sugar Creek. Indianie nazywali ją "kobietą,
która zawsze się modli".
Umarła w Saint-Charles w 1852 i tam też została pochowana. Beatyfikował ją w
(uroczystość 18 listopada)
1940 Pius XII; kanonizował Jan Paweł II, w 1988.
il.: ŚW. RÓŻA FILIPINA DUCHESNE, 1912-1988, mozaika, bazylika katedralna w Saint Louis;
źródło en.wikipedia.org
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a zbierzesz obfity plon.”
Domingo (Dominik) założył
zakon kaznodziejski, który
przeciwstawił
się
herezji
Albigensów i wzniósł klasztory
na całym świecie. Znany jest
jako zakon dominikański…
Heretyckie wojska pod Muret
pokonał Simon de Monfort i,
jako dziękczynienie, zbudował
kaplicę pod wezwaniem Pani
Zwycięstwa. W 1572 Pius V
ogłosił doroczne święto ku Jej
czci, w darze za zwycięstwo
nad synami Mahometa pod
Lepanto. Przypisano je Matce
Bożej: w dniu bitwy na Placu
św. Piotra odprawiano procesję
różańcową…
W rok później, w 1573
Grzegorz XIII zmienił nazwę
uroczystości
na
święto
Świętego Różańca (zmienione
jeszcze raz, edyktem II soboru
watykańskiego, jako święto
Naszej Pani Róźańcowej).

INFORMACJE PARAFIALNE
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.
25.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. Po Mszy św.
o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do
Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
Najświętszemu Sercu Jezusa. Za publiczne odmówienie tego
aktu odpust zupełny.
Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 25.XI na
sumie o 12:00.
Obóz w Lewinie Kłodzkim w czasie ferii zimowych 2008
został odwołany (zbyt mała liczba chętnych).
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
17.XI.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęty został, w sakramencie Chrztu Świętego:
Dominik KOWALCZYK, Turowice
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Maciej PUCHALSKI, kawaler z parafii Św. Jana
Chrzciciela w Białymstoku, i Paulina STRZELECKA, panna z
Brześc, 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 odszedł z naszego grona:
śp. Tadeusz KORYTEK, † 14.XI.2007, l. 58
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (3): PANI RÓŻAŃCOWA Z PROUILLE
Domingo de Guzman był hiszpańskim kaznodzieją. W czasie szerzenia się
herezji Albigensów udał się do południowej Francji. Albigensi, wyznający
odmianę manicheizmu, uznawali zdradę, cudzołóstwo i samobójstwo za
czyny cnotliwe, wierzyli, że nie ma nieba ni piekła, nie istnieją zasady
moralne. Na płaszczyżnie wiary – była to herezja; na płaszczyżnie
politycznej - podważanie fundamentów społeczeństwa średniowiecznego.
Początkowo nie odnosił wielkich sukcesów. Zmieniło się to w 1208, gdy
podczas kazania w kaplicy w Prouille, w samym sercu herezji, objawić mu
się miała Maryja i wręczyła różaniec, nalegając by – jako zadośćuczynienie
za grzechy - uczył tej Modlitwy wszystkich ludzi.
Maryja miała powiedziećP. Corneluis de Snecka: „Nie dziw się, że twoja praca
przynosi tak małe owoce, bowiem ziemia ta jest niepłodną, nie zroszona
jeszcze kroplami Bożej łaski. Gdy Bóg zdecydował się odnowić oblicze
ziemi zaczął od zesłania obfitego deszczu Pozdrowienia Anielskiego. Głoś
zatem mój Psałterz składający się ze 150 Z drow aś M ario i 15 Ojcze nasz,
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

il.: DZIEWICA Z DZIECIĘCIEM WRĘCZAJĄCA RÓŻANIEC ŚW. DOMINIKOWI (po lewej Pius V), TORELLI, Felice (1667,
Werona - 1748, Bolonia), ok. 1700, olejny na płótnie, Chiesa del Suffragio, Fano; źródło www.wga.hu

BALLADA O TYM ŻE NIE GINIEMY
Którzy o świcie wypłynęli
ale już nigdy nie powrócą
na fali ślad swój zostawili w głąb morza spada wtedy muszla
piękna jak skamieniałe usta
ci którzy szli piaszczystą drogą
ale nie doszli do okiennic
chociaż już dachy było widać w dzwonie powietrza mają schron
a którzy tylko osierocą
wyziębły pokój parę książek
pusty kałamarz białą kartę zaprawdę nie umarli cali
szept ich przez chaszcze idzie tapet
w suficie płaska głowa mieszka
z powietrza wody wapna ziem
zrobiono raj ich anioł wiatru
rozetrze ciało w dłoni
będą
po łąkach nieść się tego świata
HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), „do Marka Aurelego”
il.: UMRZEĆ – A POTEM SĄD, LONG, Duncan (ur. 1949); źródło: duncanlong.com

POCZET PAPIEŻY: BENEDYKT III (105)
Syn rzymskiego mieszczanina Piotra. Za Grzegorza IV subdiakon. Leon IV
mianował go kardynałem-diakonem kościoła S. Callisto.
W 855
został, po rezygnacji kard. Hadriana, papieżem.
Partia cesarska Ludwika II, wraz z rzymskim rodem Krescencjuszów, uznała jednakże wybór za
nieważny i poparła kard. Anastazego Bibliotekarza. Benedykta porwano i uwięziono. Zdołał on
wszelako pozyskać wysłanników cesarza i
poparty przez duchowieństwo odzyskał władzę…
Benedykt toczył spór jurysdykcyjny z patriarchą
Konstantynopola o wpływy na arcybiskupstwo w
Syrakuzach, reprezentując nieugięcie stanowisko prymatu Rzymu.
Zatwierdził ustalenia synodu w Soissons 853, potwierdzające prawa
Stolicy Apostolskiej do biskupstwa w Reims.
Przeszedł do historii jako mąż głębokiej modlitwy i nauki. Za jego
pontyfikatu, Rzym nawiedziła kilkakrotnie klęska powodzi spowodowana
wylewem Tybru. Odrestaurował kościół św. Pawła, cmentarz S. Marco i
baptysterium w bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie.
Zmarł w Rzymie w 858 i został pochowany w bazylice św. Piotra.
il. BENEDYKT III, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.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 ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 18 listopada 2007
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