»KTO WIERZY W NI EGO, NIE PO DLEGA POTĘPIENIU;
A KTO NIE WIERZY, JUŻ ZOSTAŁ POTĘPIONY…«
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Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg "sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" 6071 J 4, 10.
"Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata"1 J 4, 14. "On się objawił po to, aby zgładzić grzechy"
grzechy"1 J 3, 5.
Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; upadła – potrzebowała podniesienia, 385 martwa – wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba było je nam
przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli,
niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy
pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej
ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie?71św. Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica, 15: PG 45, 48 B.
[KKK, 457]
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Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach
zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 13,11–13

Bracia:
Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was
wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
AKLAMACJAAp 1,8

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3,16–18

Jezus powiedział do Nikodema:
»Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. ERYK IX JEDVARDSSON, KRÓL

NIKODEM Z CHRYSTUSEM , BLOIS, Abraham de (1679-1720) i PICART, Bernard (1673, Paryż – 1733,
Amsterdam), rycina, ilustracja z Biblii opublikowanej przez P. de Hondta, Haga, 1728; źródło Bizzell
Bible Collection, University of Oklahoma Libraries, www.mythfolklore.net
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 34,4b–6.8–9

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do
rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział
imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: »Pan, Pan, Bóg
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność«.
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc:
„Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest
to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy
nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
PSALM RESPONSORYJNYDn 3,52.53a.54 a.5 5ab.5 6a
REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Urodził się około 1120 w okolicy jeziora Melar. Był synem Jedwarda (Edwarda) stąd Jedvardson. Od 1155 rządził Szwecją (Vestergotland). Miał się przyczynić do
utwierdzenia chrześcijaństwa w Szwecji. Z klasztoru w Odense (Dania) sprowadził
mnichów do Starej Uppsali i osadził w miejscu dawnej świątyni pogańskiej.
Tradycja głosi, iż w czasie swego panowania wprowadzał sprawiedliwe prawa
(kodeks króla Eryka) i dbał o rzetelność rozpraw sądowych. Wspomagał również
biednych i niedołężnych.
Około 1155 też, wraz z bpem Henrykiem z
Anglii – uznawanym za założyciela
kościoła w Finlandii - uczestniczył w
pierwszej misyjnej wyprawie do Finlandii,
gdzie wystawił wiele kościołów.
W 1160 w Starej Uppsali, w dzień po
święcie Wniebowstąpienia, w trakcie Mszy
św. poinformowano go o nadciąganiu
duńskiej
armii
księcia
Magnusa
Henrikssona i zbuntowanych notabli.
Odpowiedzieć miał "Skończmy chociaż
Ofiarowanie. Reszta wieczerzy odbędzie
się gdzie indziej". Gdy opuszczał
świątynię zaatakowany został przez
pogan, zrzucony z konia, torturowany i
ścięty. Tradycja podaje, że w miejscu
gdzie spadła głowa Eryka wytrysło
źródło…
Czczony jest jako obrońca wiary i,
jednocześnie, bohater narodowy, przodek
długiej linii panującej dynastii szwedzkiej.
Już 30 lat po śmierci jego imię pojawiło się
w kalendarzu w Szwecji i zaczęto
oddawać mu cześć ołtarzy (formalnie
nigdy nie był kanonizowany). Od 1273 jego szczątki spoczywają w katedrze w
Uppsali. W trzy lata po śmierci papież Aleksander III założył w Starej Uppsali
metropolię, od której uzależnił cztery biskupie sufraganie: w Skara, w Likóping, w
Vasteras i w Strangnas.
Św. Eryk jest głównym patronem Szwecji.
(uroczystość 18 maja)
il.: ŚW . ERYK , rzeźba, katedra w Uppsali; źródło www.uppland.nu
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INFORMACJE PARAFIALNE
ku czci Najświętszej Maryi Panny
codziennie o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy do utrzymania tradycji śpiewania Litanii
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych wiosek!
18.V (niedziela): Uroczystość Bożego Ciałapatrz poniżej na nowo
uświadamia nam, że Chrystus został z nami pod postacią
chleba i karmi nas Swoim Ciałem. Dlatego na znak
wspólnoty i solidarności z tymi, którym brakuje chleba
powszedniego, w kościele sprzedawane są MAŁE, SYMBOLICZNE CHLEBKI.
Ofiara za chlebek - dobrowolna,
przeznaczona na pomoc dla ubogich i potrzebujących. Niech
Chrystus – Chleb Żywy, uuuccczzzyyy nnnaaasss jak dzielić się chlebem z
innymi i stawać się dla innych dobrym, jak chleb!
22.V (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA.
Msze św. o 8:45 i 10:30.
Mszy św. o 12:00 i 18:00, jak też nabożeństwa majowego, NIE MA.
Po Mszy o 10:30 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy:
Trasa: tradycyjna.
PPPrrrooosssiim
im
myyy o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji i o
wcześniejsze zainteresowanie się stanem chorągwi,
feretronów, poduszek procesyjnych!
Kierujemy GORĄCY APEL do panów o mobilizację do
niesienia w czasie procesji chorągwi i sztandarów.
Niech ta nasza procesja nie będzie smutną!
W sposób szczególny na procesję zzzaaappprrraaassszzzaaannneee są dzieci
kl. II, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.,
oraz kl. III, które obchodziły rocznicę Komunii św. w swych uroczystych strojach komunijnych!
20.V (wtorek): Przygotowania do uroczystości:
 o 17:00, przed kościołem, próba dla dziewczynek
z kl. II i III, które chciałyby sypać kwiatki w
m
czasie procesji. ZZZaaappprrraaassszzzaaam
myyy!!!
 po Mszy św. o 18:00 odprawa liturgiczna
ministrantów.
24.V (sobota): Wycieczka dla ministrantów, wspólnoty Ruchu
m
m
Światło-Życie oraz wszystkich m
młło
łoodddyyyccchhh ddduuuccchhheeem
m!!! do Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wyjazd ze Słomczyna ok. 8:00,
powrót 20:00÷21:00. Koszt wyjazdu: 30.- zł. Zaliczkę 20.- zł
należy wpłacić przy zgłoszeniu (do ks. Marcina).
Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 25.V, na sumie.
30.V (piątek): Msza św. przy figurce na Dębówce o 19:00.
31.V (sobota): Msza św. na Podłęczu o 19:00.
14.VI (sobota): Spotkanie przedwyjazdowe dla rodziców dzieci
udających się na obóz w Zdworzu po Mszy św. o 18:00.
Zwrot kart kwalifikacyjnych do 21.V (środa) do ks. Marcina.
Rodzice proszeni są o wpłacanie 200.- zł zaliczki!
Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w pokryciu
koszty wyjazdu najuboższych dzieci na obozy (1-15.VIII nad
jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 9-22.VIII w
Bieszczadach - koszt 700,- zł.). Ofiary można składać u
księży lub wpłacać na następujące konto parafialne:
NABOŻEŃSTWA MAJOWE

beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta
adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn
bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie
nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185
tytuł przelewu: WAKACJE 2008

DDDooobbbrrroooćććssseeerrrcccaaannnaaapppeeew
w
wnnnooonnniieieezzzooosssttataannniieieebbbeeezzzooodddpppłłałaatttyyyzzzeeesssttrtrrooonnnyyyPPPaaannnaaaBBBooogggaaa!!!
Osoby udające się na pielgrzymkę do Lourdes i Fatimy
proszone są o dokonywanie drugiej części opłaty za
pielgrzymkę - w całości.
Próby scholi (w domu rekolekcyjnym):
PARAFIALNEJ - poniedziałki o 19:30;
DZIECIĘCEJ (7÷13 lat) - co druga sobota o 9:30 (najbliższa
31.V).
Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z Jego - trudno
dostępnym! - wizerunkiem. Koszt obrazka - dobrowolna
ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas parafialny, czyli
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

pomoc dla najbardziej potrzebujących.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Michał RUSA, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i
Dorota MATYSIAK, panna z parafii św. Stanisława w
Sobikowie
Zapowiedź I: Karol ŁUGOWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej
Anielskiej w Skolimowie, i Dominika Anna ROSZCZYK, panna z
Borowiny, 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 odeszli z naszego grona:
śp. Stefan ZWIERZCHOWSKI, † 8.V.2008, l. 75
śp. Wanda BOROWSKA, † 9.V.2008, l. 83
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (8): STRAŻNICZKA Z LIVELLATO
Benedetto Pareto, ubogi rolnik parafii Livellato w pobliżu Ceranesi we
Włoszech, codziennie udawał się na zbocze otaczającego wzgórza
Figogna, gdzie wypasał owce i zbierał drewno na opał. Monotonię dnia
przerywała tylko żona przynosząc ok. 10:00 rano posiłek.
29 sierpnia 1490 (1487?), gdy oczekiwał na żonę pojawiła się przed nim
Pani, piękna i promieniująca, i oznajmiła, że jest… Matką Jezusa!
Przestraszonego uspokoiła i poprosiła o wybudowanie na zboczu Figogna
kaplicy ku Jej czci.
Benedetto wahał się: „Jestem
biedny, a budowanie wysoko, na
zboczu i pustkowiu, wymaga wielu
pieniędzy…”
Maryja upewniła go: „Nie obawiaj
się. Otrzymasz pomoc!”. Słysząc to
Benedetto, pełen entuzjazmu,
pobiegł do domu powiadomić
rodzinę. Żona skarciła go: „Dotąd
uważano cię za prostaczka –
odtąd zwać się będą szalonym i
głupcem!”.
Była
bardzo
przekonująca….
Następnego dnia rano Benedetto
spadł z drzewa figowego – złamała się pod nim gałąź. Wypadek był
poważny, nieszczęśnik uległ połamaniu. Myślano już o sakramencie chorych… I wtedy ponownie
objawiła się mu Madonna, łagodnie powtarzając swą prośbę. A,
jakby na potwierdzenie prawdziwości przesłania, Benedetto uległ uzdrowieniu!
Wątpliwości zniknęły i, po namówieniu parafii i mieszkańców doliny,
Benedetto w krótkim czasie wystawił kaplicę…
Kaplica dedykowana Madonnie della Guardia (Strażniczce) powstała w
1488 (co wskazywałoby na 1487 jako rok objawień…). Dziś sanktuarium
Nostra Seniora della Guardia sul M. Fignona jest najważniejszym
sanktuarium liguryjskim. 22.IX.1985 Jan Paweł II odwiedzając je
powiedział: „Historia tego sanktuarium […] świadczy o tym, że Niebiańska
Królowa ma otwarte serce dla tych, którzy słuchają."
il.: OBJAWIENIE W LIVELLATO, TORRIGLIA, Giovanni Battista (1858, Genua - 1937), 1895, sanktuarium
Nostra Seniora della Guardia sul M. Fignona; źródło www.santuarioguardia.it

PRZEMILCZANEMU…
ks. Mieczysławowi Albertowi Marii KRĄPCOWI (1921, Berezowica Mała –
8.v.2008, Lublin), współtwórcy tzw. lubelskiej szkoły filozoficznej,
inicjatorowi i twórcy Powszechnej Encyklopedii Filozofii – "pierwszej w
dziejach kultury polskiej prawdziwej encyklopedii filozoficznej",
najwybitniejszemu filozofowii polskiemu II pol. XX w. - Redakcja
[…] a ty góry przeniosłaś

chodziłaś po morzu
choć mówiłaś wierzącym
tyle jeszcze nie wiem
- wiaro malutka
„Wielka mała”, fragment, TWARDOWSKI , Jan, ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa)
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 A N CE LA RIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P A RA FIA LNA
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SIĘŻ
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 18 maja 2008
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