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chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie«
GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

2 GRUDNIA 2007

Chrystus powiedział przed swoim Wniebowstąpieniem, że nie nadeszła jeszcze godzina chwalebnego ustanowienia Królestwa mesjańskiego oczekiwanego
przez Izraela556Por. Dz 1, 6-7, które według proroków557Por. Iz 11, 1-9 miało przynieść wszystkim 732 ludziom ostateczny
ostateczny porządek sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Czas obecny jest według Chrystusa czasem Ducha i świadectwa558Por. Dz 1, 8, ale jest to także czas naznaczony jeszcze "utrapieniami"1 Kor 7, 26 oraz doświaddoświadczaniem zła559Por. Ef 5, 16, które nie oszczędza
oszczędza Kościoła560Por. 1 P 4, 17 i zapoczątkowuje walkę ostatnich dni56lPor. 1 J 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1. Jest2612 to czas oczekiwania i
czuwania562Por. Mt 25,1-13; Mk 13, 33-37.
[KKK, 672

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 2,1-5

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na
wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni
Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej
zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!
PSALM RESPONSORYJNYPs 122
REFREN:

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

PANTOKRATOR – BOSKI SĘDZIA, ok. 1150, mozaika wykonana na polecenie króla normańskiego Rogera I,
katedra w Cefalù, Sycylia; źródło en.wikipedia.org. Księga otwarta jest na słowach Chrystusa »Ja jestem
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia«J 8,12
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 13,11-14

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności,

a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień:
nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i
zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie
się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
AKLAMACJAPs 85,8

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG
WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 24,37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jak było za dni Noego, tak będzie z
przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i
nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. FRANCISZEK XAVIER (KSAWERY), KAPŁAN
Urodził się w 1506 na zamku Xavier (Hiszpania). Ojciec był doktorem
uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry.
W 1525 podjął studia teologiczne w Paryżu.
Uzyskawszy stopień magistra wykładał w
kolegium. Tam poznał bł. Piotra Favre
(1526), a w 1529 św. Ignacego Loyolę.
Niebawem zamieszkali w jednej celi. Razem
też obmyślili utworzyć pod sztandarem
Chrystusa nową rodzinę zakonną, oddaną
bez reszty w służbę Kościoła Chrystusowego. Potrzeba nagliła, gdyż właśnie Marcin
Luter rozwinął kampanię przeciwko Kościołowi, a obietnicą zagarnięcia majątków
kościelnych pozyskał sporą część magnatów niemieckich i innych krajów Europy.
W 1534 złożył śluby. W trzy lata później
przyjął święcenia kapłańskie. W latach
1537-1538 apostołował w Bolonii, a
następnie w Rzymie. W tym czasie Paweł III
zatwierdził nowe zgromadzenie jezuitów…
W 1541, zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego,
wyruszył na misje do Indii. Po 13 miesiącach
ciężkiej, obfitującej w niebezpieczeństwa,
podróży wylądował w Goa, politycznej i
religijnej stolicy portugalskiej kolonii w
Indiach. Energicznie
zabrał
się
do
wygłaszania kazań, katechizacji dzieci i dorosłych, spowiadał, odwiedzał ubogich.
Pokorą i niezwykłą postawą, pełną miłości, zjednał sobie tamtejszych
mieszkańców. Nawrócił niezliczone rzesze. Zorganizował seminarium, nowicjat.
Odbył misje, m. in. do Malakki (płn. Singapur), na Moluki, Cejlon, wyspę Ambon,
Kochin (Wietnam). Rozpoczął ewangelizację w Japonii, gdzie pozyskał dla wiary
ok. 1000 chrześcijan.
Był tytanem pracy, a sukcesy były owocem modlitwy. Z pism pozostały jego listy.
Są one wspaniałym poematem jego życia wewnętrznego, żaru apostolskiego,
bezwzględnego oddania sprawie Bożej i zbawienia dusz.
Zmarł w 1552. podczas misji do Chin. na wyspie Sancian, koło Kantonu. Ciało,
mimo upałów i wilgoci, pozostało nienaruszone rozkładem przez kilka miesięcy.
Przewieziono je potem do Goa, do kościoła jezuitów, gdzie spoczywa do dnia
dzisiejszego. Relikwię ramienia przesłano do Rzymu, gdzie znajduje się we
wspaniałym ołtarzu św. Franciszka Ksawerego, w kościele zakonu di Gesú.
Beatyfikował Go Paweł V w 1619, kanonizował Grzegorz XV (1622). Św. Pius X
ogłosił Go (1910) patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a Pius XI głównym patronem (ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus) misji katolickich (1927). Patron Indii,
(uroczystość 3 grudnia)
Japonii i marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz.
il.: ŚW. FRANCISZEK KSAWERY (udzielający chrztu hinduskiej królowej Neachile), POZZO, Andrea
(1642, Trent - 1709, Wiedeń); 1701, olejny na płótnie, 235×137 cm, Kiscelli Museum, Budapeszt;
źródło www.wga.hu
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INFORMACJE PARAFIALNE
2.XII (niedziela): ISZA NIEDZIELA ADWENTU. Rozpoczyna się
czas oczekiwania i duchowego przygotowania do jak
najgłębszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
RORATY będą odprawiane w dni powszednie o 7:00.
W sposób szczególny zapraszamy! dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Będzie okazja do
wspólnego
przeżywania
Adwentu,
podejmowania
adwentowych zadań i kolekcjonowania obrazków przedstawiających historię życia św. Franciszka z Asyżu.
Przychodząc na Roraty przynosimy z sobą lampiony lub
świece, aby symbolizowały rozpraszanie ciemności.
PRAWDZIWYM ŚWIATŁEM rozpraszającym ciemności zła i
grzechu jest Chrystus, na którego przyjście właśnie się
przygotowujemy.
Opłatki wigilijne dostępne będą na terenie kościoła - w
lewej nawie, bądź w zakrystii - przed i po Mszach św., u
P. Organisty. Ze względu na stan zdrowia P. Organista
nie będzie ich roznosił po domach naszej parafii.
6.XII (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. O 18:00 Msza św.
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Po
Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o
powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
7.XII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Dla dzieci Msza św.
roratnia o 7:00 rano. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz.
przed każdą Mszą św.
8.XII (sobota): UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Msze św. o 7:00 i 18:00. Msza
św. o 18:00 za zmarłych z naszych wypominek poprzedzona
będzie modlitwami wypominkowymi o 17:30.
9-11.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE, połączone z REKOLEKCJAMI
ADWENTOWYMI. Podejmijmy wysiłek! takiego uporządkowania
swojego czasu, aby wziąć udział w tych duchowych
ćwiczeniach. Program – poniżej.
10.XII (poniedziałek): Kolejne spotkanie warsztatowe dla
kobiet, które pragną poszukiwać inspiracji i wsparcia w Bogu
i w sobie, po Mszy św. o 18:00, w domu rekolekcyjnym.
Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do
22.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla
rodziców i chrzestnych 23.XII po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
25.XII.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Dawid KNYZIAK, Szymanów
Jagoda KOWALIK, Piaski
Antoni KUJAWSKI, Parcela
Gabriela Natalia WRÓBLEWSKA, Cieciszew
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

PROGRAM 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZNEGO
(POŁĄCZONEGO Z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI)
9.XII (niedziela), IIGA NIEDZIELA ADWENTU:
8:45, 12:00, 18:00 → Msze św. z nauką rekolekcyjną dla
dorosłych
10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla gimnazjum i
szkoły średniej
Kandydaci do bierzmowania proszeni są o przybycie na
Mszę św. o 10:30.
Uczniowie szkół podstawowych przychodzą z rodzicami, na
wybraną godzinę.
13:00 – 15:30 → OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
13:00 → Wspólna Modlitwa Różańcowa
15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.

10.XII (poniedziałek):
7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu
7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 → OSOBISTA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:45 → Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią
dla uczniów szkół podstawowych oraz I i II kl. gimnazjum
18:00 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19:15 → Nabożeństwo Adoracyjno-Pokutne ze spowiedzią
dla młodzieży z III kl. gimnazjum i szkoły średniej
11.XII (wtorek):
7:00 → Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu
7:45–10:30, 15:00–15:45, 16:30–18:00 → OSOBISTA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
10:30 → Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
15:00 → Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:45 → Msza św. dla szkoły podstawowej oraz I i II kl.
gimnazjum
18:00 → Wspólna Msza św. dla młodzieży i dorosłych
SPOWIEDŹ (dla dorosłych)
10.XII (poniedziałek) → 9:30 – 11:00, 17:15 – 18:30
codziennie → ½ godz. przed każdą Mszą św.
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (5): NASZA PANI Z GÓRY KARMEL
Szymon Stock wstąpił do zakonu karmelitów. w Kent, w Anglii, gdy miał
40 lat. Wysłany został na Górę Karmel (stąd nazwa zakonu) w Ziemi
Świętej, gdzie prowadził życie poświęcone modlitwie i pokucie, zanim
został zmuszony do wyjazdu przez zwycięskich synów Allacha. Wrócił, wraz
z grupą duchownych, do Anglii.
W 1247, Szymon został wybrany w Aylesford, w Anglii - Przeorem
Generalnym Zakonu Karmelitów.
Miał wielkie nabożeństwo do
Matki Boskiej. W 1251, prawdopodobnie w Cambridge, Maryja
objawiła mu się trzymając w ręku
Brązowy Szkaplerz. Pani miała
powiedzieć:
Hoc erit tibi et cunctis Carmelitis
privilegium, in hoc habitu moriens
salvabitur… (Przyjmij, ukochany
synu, Szkaplerz twojego zakonu:
dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów jest specjalnym znakiem
łaski, że każdy, kto w nim umrze,
nie będzie cierpiał wiecznego
ognia. To znak zbawienia, obrona
w niebezpieczeństwie, obietnica
pokoju i przymierza).
Szkaplerz (dwa kawałki materiału
z
czystej
brązowej
wełny,
zazwyczaj wyszywane wizerunkiem Naszej Pani z Góry Karmel, związane
sznurem i noszone na ramieniu) stał się jednym z najszerzej stosowanych
symboli osobistego poświęcenia misji Maryi Najświętszej, misji nakreślonej w Jej ostatnich, zapisanych w BibliiJ 2,5, słowach: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Czyni on Jej czcicieli wyjątkowymi dziećmi Maryi.
Szymon miał, za pomocą Szkaplerza, uzdrowić wielu chorych. Wieści o
cudach zdziałanych za jego pomocą doszły do Edwarda I, króla Anglii, i św.
Ludwika I, króla Francji, którzy wstąpili do społeczności karmelitańskiej…
Napisał wiele hymnów, a także ważnych dekretów regulujących życie
zakonu. Założył społeczności karmelitańskie niedaleko miast
uniwersyteckich w Anglii, Francji i we Włoszech. Zmarł w Bordeaux w
1265, w wieku 100 lat. Przewodził karmelitom przez ponad 20 lat …
Szkaplerz to także jeden z Sakramentaliów Kościoła, zapewniający
znaczne odpusty. Błogosławienie i zakładanie Szkaplerza wpisuje osobę
do Bractwa Szkaplerznego i przyznaje jej udział we wszystkich duchowych
dziełach, dokonywanych przez Zakon Matki Boskiej z Góry Karmel.
il.: DZIEWICA WRĘCZAJĄCA SZKAPLERZ ŚW. SZYMONOWI, PUGET, Pierre (1620, Marsylia - 1694, Marsylia), olejny
na płótnie, 78.5×53.5 cm, Musée des Beaux-Arts, Marsylia; źródło www.aug.edu
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, 2 grudnia 2007

strona — 2—

