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GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

8 CZERWCA 2008

Jezus domagał się od władz religijnych w Jerozolimie wiary w Niego ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełniaPor. J 10, 36-38. Taki akt wiary musiał jednak przejść 526
przez tajemniczą śmierć sobie,
sobie, by "się powtórnie narodzić"J 3, 7 dzięki łasce BożejPor. J 6, 44. Takie wymaganie nawrócenia wobec zdumiewającego wypełnienia się
obietnicPor. Iz 53, 1 pozwala zrozumieć tragiczną pogardę Sanhedrynu, który uznawał, że Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźniercaPor. Mk 3, 6; Mt 26, 64-66. Jego członkowie
działali w ten 574 sposób zarówno przez "niewiedzę"Por. Łk 23, 34; Dz 3, 17-18. jak i przez »zatwardziałość«Mk 3, 5; Rz 11, 25 "niewiary"Rz 11, 20.
[KKK, 591]
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AKLAMACJAMt 9,12b.13b

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 9,9–13

Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze
celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: »Pójdź za Mną«.On wstał i
poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i
grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to,
faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada
wspólnie z celnikami i grzesznikami?”.
On, usłyszawszy to, rzekł: »Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się
źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: ‘Chcę raczej
miłosierdzia niż ofiary’. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. EFREM, DIAKON I DOKTOR KOŚCIOŁA

POWOŁANIE ŚW . MATEUSZA , TERBRUGGHEN , Hendrick (1588, Deventer - 1629, Utrecht), ok. 1616, olejny
na płótnie, 106×128 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt; źródło: www.wga.hu
Z KSIĘGI PROROKA OZEASZAOz 6,3–6

Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt
poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co
nasyca ziemię.
Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza
podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego
ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje
zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga
bardziej niż całopaleń.
PSALM RESPONSORYJNYPs50
REFREN: Boże zbawienie ukażę uczciwym

Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i wezwał ziemię od wschodudo zachodu słońca.
»Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym,
bo do Mnie świat należy i wszystko,co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców
albo pił krew kozłów?
Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz«.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 4,18–25

Bracia:
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu
narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: »Takie bę dzie twoje
potomstwo«.
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest obumarłe –
miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania
ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał
przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić,
co obiecał. Dlatego też poczytano mu to jako sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego,
ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy
w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został
wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego
usprawiedliwienia.

Urodził się około 306 w Nisibis (Mezopotamia). Matka jego miała być
chrześcijanką. Pisma hagiograficzne podają, że Efrem został ochrzczony w wieku
18 lat. Jego niechęć dla pogańskich kultów magicznych sprawiła, że ojciec wygnał
go z domu. Młody człowiek znalazł schronienie u św. Jakuba, biskupa miasta.
Z pism syryjskich św. Efrema łatwo dostrzec, że znał język grecki i filozofię
grecką. U boku biskupów Nissibis, Jakuba i Wologeriusza, spędził większość lat
swojego życia jako diakon. Wyręczał ich w głoszeniu kazań i w administracji.
Należał do najzagorzalszych przeciwników herezji ariańskiej. Uczestniczył
zapewne - ze swoim biskupem - na wielu synodach.
Gdy w 367 miasto zdobyli Persowie wyemigrował do Edessy. Tu założył znaną
szkołę i rozwinął pełną działalność kaznodziejską i pisarską. Prowadził także
miejscowy chór katedralny. W trosce o zbawienie własnej duszy raz po raz
udawał się na pustkowie, gdzie oddawał się modlitwie i uczynkom pokutnym. Dla
zapoznania się ze sytuacją Kościoła, odwiedził pobliską Kapadocję i jej
metropolitę, św. Bazylego Wielkiego. Następnie udał się do Egiptu, gdzie w
Aleksandrii spotkał się ze św. Atanazym.
Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim bardzo bogata spuścizna
literacka. Składają się na nią dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie, a
przede wszystkim hymny - słynne Pieśni Nissybijskie, przetłumaczone na języki:
grecki, ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo
obszerna; mowa w nich o dziewictwie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym
charakterze Mszy świętej, o realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. W
wielu tekstach Efrem wyraża swe przywiązanie i cześć do Matki Bożej.
Efrema nazywa się często "harfą Ducha Świętego". Poezja (poniżej jedna z jego
modlitw…) pozwala mu pogłębić refleksję teologiczną przez paradoksy i obrazy.
Równocześnie jego teologia staje się liturgią, przemienia się w muzykę: był on
rzeczywiście wielkim kompozytorem, muzykiem Benedy kt XVI, 28.xi.2007.
W 372 powrócił do Edessy, gdzie w 373 oddał duszę Bogu. Cieszył się tak wielką
czcią, że zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek. Nad
jego grobem wzniesiony został klasztor. Po inwazji Kurdów w 1145, Krzyżowcy
przewieźli jego szczątki wraz z innymi relikwiami do Rzymu.
Benedykt XV ogłosił go doktorem Kościoła.
Jest największym poetą syryjskim, jednym z największych
poetów chrześcijańskich. Patron Asturii.
Panie i Mistrzu mojego życia,
uwolnij mnie od gniewu,
krytyki i szemrania,
od niezdrowej ciekawości,
ambicji i czczych rozmów.
Udziel mi ducha prostoty,
pokory, cierpliwości
i miłosierdzia.
Błagam Cię spraw,
abym poznał moje wady
oraz grzechy
i nigdy nie osądzał
moich braci.
Panie mój i Boże,
bądź uwielbiony
na wieki wieków.
Amen.
(uroczystość 9 czerwca)
il.: ŚW . EFREM , część tryptyku, prawd. z Konstantynopola, XIVw.,
21.4×9.5 cm, klasztor św. Katarzyny, Synaj (Egipt);
źródło en.wikipedia.org
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INFORMACJE PARAFIALNE
codziennie po Mszy św. o 18:00.
We wszystkie piątki wystawienie Najświętszego Sakramentu
i śpiewana litania do Serca Pana Jezusa.
8.VI (niedziela): Przedwyjazdowe spotkanie pielgrzymów do
Lourdes i Fatimy bezpośrednio po Mszy św. o 18:00.
w
w
wiiąiąązzzkkkooow
waaa!!!.
Obecność wszystkich ooobbbooow
9.VI (poniedziałek): Spotkanie kobiet z p. psycholog – ostatnie
w tym roku – o 18:30 w domu rekolekcyjnym.
14.VI (sobota):
Wypominki o 17:30. Msza św. za zmarłych z wypominek
o 18:00.
Spotkanie przedwyjazdowe dla rodziców dzieci
udających się na obóz w Zdworzu (z ks. Marcinem) po
Mszy św. o 18:00.
22.VI (niedziela): Gościć
będziemy
nowo-wyświęconego
księdza Adriana ZAWADZKIEGO, który o 12:00 odprawi
Mszę św. Prymicyjną i udzieli błogosławieństwa
prymicyjnego. Ks. Adrian w 2006, jeszcze jako kleryk,
odbywał w naszej parafii swoje praktyki duszpasterskie.
m
myyy
Wszystkich serdecznie zapraszamy, a ks. Adriana pppooolleleecccaaam
gggooorrrąąącccyyym
m
m
m
mm
mooodddllliititw
tw
wooom
m!!! wszystkich parafian!
Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VI,
wyjątkowo na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 14.VI w
kancelarii. Przygotowanie, dla rodziców i chrzestnych, 15.VI
po sumie, w kościele.
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 konto parafialne:
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

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!!!
Na stoliku przy ołtarzu św. Zygmunta, Patrona naszej parafii
i tej gazetki, wyłożone są obrazki z wizerunkami św. Zygmunta i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koszt obrazka dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na Caritas
parafialny, czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!
WITAMY!
1.VI.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta
została, w sakramencie Chrztu Świętego:
Zofia Marianna KOPEĆ, Cieciszew
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Łukasz ŁOJEWSKI, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i
Barbara ODOLIŃSKA, panna z parafii św. Stanisława B.M. w
Sobikowie
Zapowiedź I: Michał CHLAŚCIAK, kawaler z parafii św. Stanisława
B.M. w Sobikowie, i Anna KOŁODZIEJ, panna z Brześc, parafia
tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną

ŚLUBY
7.VI.2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Radosław SZLASA i Magdalena ŁUSZCZYŃSKA
Oskar MAZUREK i Anna STĘPIEŃ
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona:
śp. Stanisława KOPYT, † 1.VI.2008, l. 80
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

POLSKIE MADONNY (99): DĄBROWIECKA MATKA
Pierwsza informacja na temat kultu cudownego obrazu Matki Bożej
pochodzi z 1697 i, jak się przypuszcza, oryginalny obraz był niewiele
starszy. Legenda głosi, że początkowo wizerunek ten wisiał na
przydrożnym dębie (stąd Dąbrówka i dzisiejsza nazwa wizerunku).
Któregoś dnia zaczęła bić od niego dziwna jasność.… Przeniesiono go do
pobliskiego kościoła, gdzie zaczął być nawiedzany przez okoliczną ludność.
Wielu z modlących się przed obrazem doznawało licznych łask i
uzdrowień.
Historia wizerunku Dąbrowieckiej Matki Bożej „na podobieństwo
częstochowskiego wykonanego” jest dramatyczna (mówi się, że w
Dąbrówce Matka Boża „przywiązała swą łaskę wyraźnie do miejsca”,
niekoniecznie do wizerunku…). Pierwszy, przy którym znajdowały się
„liczne srebne tablice, wota, perły”, spłonął wraz z drewnianym
kościółkiem w 1774. Obraz drugi, umieszczony w nowym kościele już w
trzy lata po wypadku i przetrwał do 1925, kiedy to znów spłonął wraz z
kościołem.
Trzeci poświęcony został w 1927 przez bpa poznańskiego Karola
Radońskiego. W 1939 proboszcz parafii, chcąc ocalić obraz, oddał go na
przechowanie jednemu z robotników w okolicy Kutna. Niestety, dom tegoż
został trafiony pociskami w czasie bitwy nad Bzurą. W gruzach uległ
zniszczeniu i obraz… A w murowanym, choć nie wykończonym, kościele w
Dąbrówce Niemcy urządzili najpierw więzienie dla jeńców sowieckich
(budujących pobliskie lotnisko wojskowe), a potem magazyn materiałów
budowlanych. Ścięli też zabytkowy dąb, na którym wedle tradycji miała się
ongiś ukazać Matka Boża.
Czwarty obraz, dzieło artysty Edmunda
Szyftera (1907-1993), został wniesiony do
kościoła w 1949. Piąty (80×110 cm) jest
dziełem prof. Leonarda TORWIRTA (1912, Wilno
– 1967, ok. Ciechanowa), późniejszego twórcy
wędrującej Matki Bożej Częstochowskiej z
okresu obchodów mienijnych. Uroczystość
umieszczenia go w świątyni (1956) była
ostatnim aktem prac wykończeniowych
domu Bożego. Odtąd obraz E. Szyftera
spełnia rolę obrazu procesyjnego – w
procesjach do „dębu objawienia”.
Aktu koronacji dokonał 15.VI.1969 kard.
Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wraz z
abpem poznańskim Antonim Baraniakiem. W 1989 liczne korony i wota
skradziono, dlatego 26.vi.1994 ponownej koronacji dokonał nuncjusz apb
Józef Kowalczyk.
adres: Sanktuarium Matki Pocieszenia, Dąbrówka Kościelna 29, 62-280 Kiszkowo

POCZET PAPIEŻY (109): MARYNUS I
Urodził się w Gallese jako syn kapłana Palumbiusza z Toskanii.
Mikołaj I wyświęcił go na diakona. Był jednym z trzech legatów papieskich
Hadriana II wysłanych na VIII Sobór do Konstantynopola (przewodniczył
mu). Był też archidiakonem i skarbnikiem Kościoła rzymskiego, później
konsekrowano go na biskupa Caere w Etrurii. Wysłany ponownie do
Konstantynopola przez Jana VIII był przez pewien czas więziony za
dokładne wypełnianie poleceń papieża.
Po śmierci Jana VIII – jeszcze tego samego
dnia i bez zgody cesarza Karola Grubego Marynus wybrany został papieżem. Po
raz pierwszy w dziejach Kościoła
papieżem został biskup innej diecezji
(Sobór Nicejski z 325 w 15 kanonie
nakazywał, by biskup był dozgonnie
związany z diecezją: zakazywał
przenoszenia się z jednej stolicy
biskupiej do drugiej).
Mając nadzieję na zmniejszenie napięcia
panującego między rozmaitymi frakcjami
w Rzymie przebaczył Formozusowi z Porto
spiskowanie przeciwko Janowi VIII i przywrócił go na stolicę biskupią. Ale
nie zmienił decyzji w sprawie herezji Focjusza, którego sam również
potępił. W 833 spotkał się cesarzem Karolem III Grubym, próbując
uzyskać jego pomoc. Bezskutecznie – Karol sam był zbyt słaby.
Wysłał paliusz, potwierdzający władzę metropolitalną, wielkiemu Fulkowi
w Reims oraz, na życzenie króla Wessex Alfreda, uwolnił z podatków
Schola Anglorum, siedzibę Anglików w Rzymie.
Marynus zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.
il. MARYNUS I, 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 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
SI ĘŻA
ĘŻA
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 8 czerwca 2008
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