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GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

15 CZERWCA 2008

SymoniaPor. Dz 8, 9-24 jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych. Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu nabyć władzę duchową,
tobą
ą … gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze" Dz
której działanie widział w Apostołach, Piotr odpowiada: "Niech pieniądze twoje przepadną razem z tob
8, 20. Postąpił więc zgodnie ze słowami Jezusa: 1578 »Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!« Mt 10, 8, Por. Iz 55, 1. Nie można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i
traktować ich jak właściciel lub pan, ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je darmowo jedynie od Boga.
[KKK, 2121]
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Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 9,36–10,8

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni,
jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: »Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo«.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i
wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: »Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego.
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście:
‘Bliskie już jest królestwo niebieskie’. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. WIT, MĘCZENNIK
APOSTOŁOWIE WYRUSZAJĄ NA GŁOSZENIE EWANGELII , GLEYRE, Charles (1808, Chevilly - 1874, Paryż),
olejny na płótnie, kolekcja prywatna; źródło: www.artrenewal.org
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 19,1–6a

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj
i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział:
»Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście
widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i
przywiodłem was do Mnie.
Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza,
będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż
do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i
ludem świętym«.
PSALM RESPONSORYJNYPs100
REFREN: My ludem Pana i Jego owcami

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5,6–11

Bracia:
Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy
jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się
ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za
człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje
nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu,
gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem,
będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego
Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez
Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Wg legendy (której nie da się potwierdzić w zachowanych aktach) Wit był synem
pogańskiego senatora z Lucanii. Mając 7 lat (albo, jak podają inne źródła, 12)
odmówił ojcu wyrzeczenia się wiary w Jezusa. Gdy ojciec, by wymusić swą wolę,
uciekł się do tortur, Wit, wraz opiekunem, św. Modestem, oraz jego żoną, św.
Krescencją, miał uciec.
Odnajdujemy go w Rzymie, gdzie cesarz
Dioklecjan miał go wynająć do wypędzenia złego ducha, który zawładnął synem
cesarza. Uczyniwszy zadość prośbie
cesarza miał tym razem, mimo żądań,
odmówić cesarzowi wyrzeczenia się
swojej wiary. Za to torurowano go wraz z
opiekunami. Uratować go miał anioł,
który sprowadził chłopca – wraz z
opiekunami - z powrotem do Lucanii.
Tam, wg Martyrologium Hieronymianum ed. G. B. de Rossi-Louis Duchesne, 78: "In Sicilia, Viti,
Modesti et Crescentiae", cała trójka miała zostać
(304-305?) zanurzona w kotle z wrzącym
olejem, po czym rzucona dzikim
zwierzętom
na
pożarcie
(lew,
przeżegnany krzyżem, miał lec u stóp
Męczenników…). Do kotła wrzucony miał
być też kogut, jako rytualny symbol
obrony przed czarami. I stał się on symbolem św. Wita, który wzywany jest jako
obrońca wcześnie wstających i protektor przed zaspaniem…
W momencie śmierci Męczenników nad okolicą miał rozpętać się wielki sztorm,
który zniszczył okoliczne pogańskie świątynie (stąd tradycja wiążąca św. Wita z
ochroną przed sztormową pogodą).
Cześć Męczenników szybko się zaczęła szerzyć w południowych Włoszech i
Sycylii. Już św. Grzegorz Wielki wspomina (511) o klasztorze św. Wita na Sycylii.
Szybko też dotarła do Rzymu: o kulcie wspomina papież Gelazy I (491-496). W
VI w. w Rzymie istnieje kaplica poświęcona św. Witowi.
W 756 relikwie św. Wita miały być zawiezione do klasztoru św. Dionizego (Denis).
W 925 cesarz Henryk I niemiecki podarował relikwię dłoni św. Wita
św. Wacławowi, księciu Bohemii. Jest ona do dziś częścią skarbu narodowego
przechowywanego w katedrze św. Wita w Pradze.
O popularności św. Wita świadczą odmiany Jego imienia z całej Europy: Guy
(Francja), Vito, Guido (Włochy), Vid (Chorwacja), Vith, Vít (Czechy), Veit
(Niemcy), Wit (Polska).
W późnym średniowieczu w Niemczech (a także na Łotwie) przyjął się zwyczaj
tańczenia przed figurą św. Wita w dniu jego wspomnienia. Ów taniec,
przeradzający się w zapamiętanie, uwieczniony został w pojęciu “tańca św. Wita”,
charakterystycznym dla schorzenia nerwowego św. Wita (epilepsja). Stał się także
źródłem wyboru św. Wita jako patrona tancerzy i artystów sceny.
Czczony jako jeden z Czternastu Wspomożycieli.
(uroczystość 15 czerwca)
il.: M ĘCZEŃSTWO ŚW . WITA , ok. 1450, południowe Niemcy, Muzeum Narodowe w Warszawie;
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.
20.VI (piątek): Zakończenie roku szkolnego 2007/08.
Dziękczynne Msze św. dla uczniów, rodziców i grona
pedagogicznego szkół:
w Słomczynie - o 8:00 w kościele;
w Brześcach - o 9:00 w budynku szkoły.
Spowiedź św. na zakończenie roku szkolnego
19.VI (czwartek) od 17:30 do 18:00.
Msza św. o 7:30 NIE BĘDZIE odprawiona.
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.
Wszystkich serdecznie zapraszamy, a ks. Adriana polecamy
gorącym modlitwom! wszystkich parafian!
Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji
tj. od 22.VI (niedziela) do 31.VIII, z sakramentu pokuty (spowiedzi) będzie można korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY
PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW . W czasie Mszy spowiedzi nie będzie.
25.VI (środa): Rozpoczęcie pielgrzymki do Lourdes i Fatimy.
Msza św. o 14:00. Pakowanie bagaży do autokaru i transfer
na lotnisko o 14:30. Uczestników OBOWIĄZUJE punktualność.
Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.VI,
wyjątkowo na Mszy św. o 10:30.
14.VI (sobota) na parafiadzie w Pruszkowie reprezentanci
naszej parafii zajęli V miejsce w klasyfikacji generalnej.
Gratulujemy! Szczegóły w przyszłym tygodniu.
Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w pokryciu
kosztu 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

Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga!
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Michał CHLAŚCIAK, kawaler z parafii św. Stanisława
B.M. w Sobikowie, i Anna KOŁODZIEJ, panna z Brześc, parafia
tutejsza
Zapowiedź I: Wojciech MAZURKIEWICZ, kawaler z parafii św. Jakuba
w Warszawie, i Agnieszka WIEWIÓRA, panna z Czernideł,
parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną

ŚLUBY
14.VI.2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Piotr Edward ZIELIŃSKI i Agnieszka Magdalena ZIÓŁEK
Marcin ŚWITEK i Monika WIELOCHA
Karol ŁUGOWSKI i Dominika Anna ROSZCZYK
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

WITAMY!
8.VI.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty
został, w sakramencie Chrztu Świętego:
Mateusz MIRKOWSKI, Dębówka
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY (3): PAN OD CUDÓW (BUGA)
Legenda głosi, że ok. 1570 pewna uboga indiańska praczka z Buga, małej
miejscowości w dzisiejszej Kolumbii, zapragnęła mieć wizerunek
Chrystusa Ukrzyżowanego. Zaczęła, powoli, zbierać odpowiednią sumę
pieniędzy, by – za radą miejscowego kapłana – nabyć rzeźbę w Quito. Gdy
wreszcie uskładała wymaganą sumę aresztowano za długi jej sąsiada.
Indianka nie wiele się wahając spłaciła dłużnika, ojca rodziny,
zaoszczędzoną kwotą…
Kilka dni później piorąc w rzece
Guadalajara wyłowiła z wody
drewniany krucyfiks. Uszczęśliwiona, wierząc, że niebo
zesłało
jej
nagrodę
za
miłosierdzie (któż może szydzić
z takiej wiary?), zaniosła go do
chaty.
Znów minęło parę dni. Pewnej
nocy,
obudzona
dziwnymi
dźwiękami, zdumiona Indianka
spostrzegła, że skrzynia, w której przechowywała krucyfiks …
powiększyła się! A w środku był
krucyfiks - powiększony!
Zdarzenie nabrało rozgłosu. W
Buga zdecydowano, że na cześć
cudownie znalezionego wizerunku należy wybudować, najlepiej
w miejscu wyłowienia, kaplicę.
Ale był to środek rzeki. Zanim
podjęto konkretną decyzję
okolicę nawiedziła powódź i … rzeka zmieniła bieg. Miejsce wyłowienia
krucyfiksu znalazło się na brzegu…
El Senor de los Milagros (Pan od Cudów) zasłynął szeroko. W 1665, na
polecenie miejscowe-go biskupa, przeprowadzono proces mający
sprawdzić wiarogodność uzdrowień przypisywanych krucyfiksowi. Uznano,
że 22 wymykały się prawom natury…
Jeden ze świadków oświadczył, iż w 1610 ktoś polecił spalić, będącą w
opłakanym stanie, rzeźbę – wierni odrywali od niej drzazgi, chcąc zabrać
ze sobą odrobinkę Pana od Cudów. Ku zdumieniu rzeżba nie ulegała
spopieleniu. Przeciwnie – zaczęła się obficie pocić. Trwało to dwa dni,
podczas których świadkowie zbierali pot kawałkami bawełny.
Figura Chrystusa (ok. 1 m) stanowi do dziś cel pielgrzymek. Obiekt wielu
ataków na przestrzeni wieków przechowywany jest za kulodporną szybą.
Wśród wielu pamiątek wystawionych w budynku obok bazyliki znajduje się
nóż człowieka, który w 1956 zamierzał zabić kapłana celebrującego Mszę
św. Na oczach wielu świadków w momencie zadawania ciosu ostrze
rozpadło się i zamachowiec oddał cios jedynie trzonkiem.
Ale może ważniejsze jest coś innego, a mianowicie „te niewidoczne [cuda],
jakie mają miejsce w obecności licznych spowiedników, nieustannie
słuchających setek skruszonych”.
na podstawie: „Cudowne wizerunki Naszego Pana”, Joan Carroll CRUZ , Gdańsk, 2004
il. PAN OD CUDÓW , bazylika w Buga, Kolumbia, źródło: www.milagrosodebuga.com

POCZET PAPIEŻY (110): ŚW. HADRIAN III
Niewiele wiadomo o życiu Hadriana przed wyborem w 884 poza tym, że
był Rzymianinem, synem Benedykta.
Początkowo musiał się zmierzyć ze złoczyńcami,
których wyrzucił z Rzymu Jan VIII. Jednemu z
nich, Jerzemu z Awentynu, z arystokratycznej
rodziny, którego czyny znalazłyby się pewnie
dziś na czołówkach gazet brukowych, udało
się wymierzyć karę za popełnione zbrodnie –
pozbawiono go oczu.
Hadrian zaczął nawiązywać zerwane nici z
Bizancjum wysyłając list do Focjusza. Zamierzał
też interweniować w coraz bardziej niestabilnym
cesarstwie Franków, zjednoczonym chwilowo przez Karola Grubego, który
wszelako nie miał męskich potomków. By rozstrzygnąć kwestię sukcesji
Hadrian udał się na sejm Rzeszy w Wormacji, pozostawiając w Rzymie
Jana, biskupa Pawii, u steru. Do Wormacji nie dojechał – zmarł w
Nonatula w 885. Tam też, w klasztorze św. Sylwestra, został pochowany.
Był pierwszym od czasów Grzegorza Wielkiego papieżem nie pochowanym
w Rzymie w bazylice św. Piotra (poza wygnanym Marcinem I).
W Nonatula Hadrian do dziś doznaje czci…
il. ŚW . HADRIAN 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 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

M SZ E
ŚW IĘ
I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 15 czerwca 2008
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