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GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

29 CZERWCA 2008

Życie ludzkie od dzieciństwaPor. Mt 18, 10 aż do zgonuPor. Łk 16, 22 jest otoczone opiekąPor. Ps 34, 8; 91, 10-131020 i wstawiennictwemPor. Hi 33, 23-24; Za 1, 12; Tb 12, 12 aniołów. "Każdy
wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia"św. Bazyli Wielki, Adversus Eunomium, 3, 1 : PG 29 , 656 B. Już na ziemi życie chrześcijańskie
uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.
[KKK, 336]
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Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 4,6-9.17-1

Najmilszy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim którzy
umiłowali pojawienie się Jego.
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił
mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie
narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan
od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa
niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
AKLAMACJAMt 16,18

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ty jesteś Piotr-Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16,13-19

OCALENIE ŚW . PIOTRA , TERBRUGGHEN , Hendrick (1588, Deventer - 1629, Utrecht), olejny na płótnie,
Mauritshuis, Haga; źródło: www.baroque.us
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 12,1-11

W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła.
Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się
Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał,
osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech
żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego
nieustannie do Boga.
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym
łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą
strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w
bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk
Piotra opadły kajdany.
„Przepasz się i włóż sandały!” - powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest
rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą
straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się
sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł
odstąpił od niego.
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan
posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego,
czego oczekiwali Żydzi”.
PSALM RESPONSORYJNYPs34
REFREN: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: »Za
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. BERNARDYN REALINO
Urodził się w Carpi koło Ferrary w 1530. Po
studiach podstawowych udał się na
medycynę do Modeny i do Bolonii. Potem
rozpoczął naukę prawa, zdobywając
doktorat z prawa rzymskiego i cywilnego
(1556). Dzięki protekcji kard. Krzysztofa
Madruzzo został burmistrzem Felizzano, a
potem w Cassine i Castelleone. Był też
głównym poborcą podatkowym w Alesandrii
oraz osobistym doradcą namiestnika
Neapolu.
I nagle ten „człowiek sukcesu” porzucił
karierę. Pewnej nocy objawić mu się miała
Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i
polecić, by wstąpił do rodziny zakonnej
jezuitów. Tak uczynił: mimo, że znał
medycynę i miał podwójny doktorat, mimo
zajmowanych stanowisk, poprosił generała
Towarzystwa Jezusowego - bezpośredniego
następcę św. Ignacego Loyoli - Jakuba Layneza o przyjęcie nie na kapłana, ale na
zwykłego brata. Przyjęty został w 1453 a trzy lata później, w pokorze i duchu
posłuszeństwa, złożył śluby kapłańskie…
dokończenie na odwrocie…
il.: ŚW . BERNARDYN REALINO, figurka z kościoła św. Bernardyna Realino w Carpi (Modena);
źródło www.parrocchie.it
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INFORMACJE PARAFIALNE
Przypominamy i uwrażliwiamy! wszystkich, że w okresie wakacji
(do 31.VIII) z sakramentu pokuty (spowiedzi) można
korzystać tylko i wyłącznie PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.
W czasie Mszy św. spowiedzi NIE MA.
30.VI (poniedziałek): Ostatnie nabożeństwo czerwcowe po
Mszy św. o 18:00.
3.VII (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Msza św.
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie,
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o
powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii o 18:00.
Serdecznie zapraszamy!
4.VII (piątek): PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA.
O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa.
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
5.VII (sobota): PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św.
o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić
się będziemy o trzeźwość naszej parafii.
6.VII (niedziela):
Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu
Po adoracji - spotkanie Kół Żywego Różańca.
19-20.VII (sobota-niedziela): W parku Cubryny (na tyłach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) spotkanie pod hasłem
"Sydney w Warszawie". Poprzez łącze satelitarne
uczestniczyć będzie można w Światowych Dniach Młodzieży
w Sydney. Program – w gablotce przed kościołem.
Chrzty w lipcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.VII na sumie.
Zgłoszenia do 19.VII w kancelarii. Przygotowanie, dla
rodziców i chrzestnych, 20.VII po sumie, w kościele.
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: Mariusz DANIELEWSKI, kawaler z Obór, parafia
tutejsza, i Katarzyna ŻELAZKO, panna z parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Józefowie
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną

ŚLUBY
28.VI.2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Michał Jerzy NALEWCZYŃSKI i Magdalena PIETRAS
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

WITAMY!
22.VI.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Jakub Kacper ZIELIŃSKI, Parcela
Mikołaj Bartłomiej STACHURA, Słomczyn
Przemysław Piotr ADAMCZYK, Borowina
Dawid KORYCKI, Słomczyn
Lena Kinga DĘBSKA, Wólka Załęska
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23

ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Krzysztof Kazimierz GRUBIŃSKI, † 22.VI.2008, l. 52
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
PATRON TYGODNIA: ŚW. BERNARDYN REALINO C.D.
Musiał wyróżniać się niezwykłą świętością, skoro przełożeni powierzyli mu urząd
mistrza nowicjatu i ojca duchownego młodych adeptów zakonu. W 1571 następca
Layneza, św. Franciszek Borgiasz, pozwolił Bernardynowi złożyć śluby uroczyste,
do których dopuszcza się tylko wypróbowanych ojców zakonu.
W 1574 Bernardyn przybył do Lecce (południowy cypel Apulii), gdzie pozostał już
do końca życia - w charakterze (pierwszego) rektora, kaznodziei i spowiednika.
Podbił serca mieszkańców niezwykłą gorliwością kapłańską na ambonie i
w konfesjonale, ofiarną posługą najuboższym i osobistą ascezą życia. Jego
penitentami byli wszyscy: od miejscowego biskupa i duchowieństwa po ostatniego
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.
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rybaka, przez co moralnie oddziaływał na miasto i całą okolicę. Szedł wszędzie,
gdzie tylko zaistniała potrzeba materialna i duchowa. Nawiedzały go tłumy
interesantów, wobec których umiał zawsze zachować spokój i opanowanie nawet wobec natrętów. Zasłużył tym sobie na przydomek "ojca miasta".
Bóg obdarzył go darem kontemplacji, ekstaz i proroctwa. Kilka razy cieszył się
obecnością Najświętszej Maryi Panny, a pod koniec życia miał otrzymać z rąk
Matki Bożej samego Chrystusa (jak pół wieku wcześniej św. Stanisław Kostka…)
Z Bernardynem związanych jest szereg nadzwyczajnych wydarzeń, i tak: mały
pojemnik wina, którym obdarowywał gości, miał nie wyczerpywać się, aż do
zaspokojenia pragnienia ostatniego z obecnych…
Ostatnie lata Bernardyn przeżył w cierpieniu: sześć lat przed śmiercią wypadek
pozostawił dwie niegojące się rany (krew zebrana z ran miała przez wiele lat, do
XIX stulecia, pozostawać w stanie płynnym), trzy lata przed śmiercią utracił wzrok.
Zmarł w 1616. Na łożu śmierci rajcy miejscy prosili go o objęcie miasta – po
przekroczeniu progu życia wiecznego – patronatem, na co wyraził zgodę, po czym
odszedł do chwały Pana ze słowami Jezus Maryja na ustach…
Błogosławionym ogłosił go Leon XIII w 1895, a świętym Pius XII w 1947. Jego
relikwie znajdują się w Lecce, w kościele jezuitów.
(uroczystość 2 lipca)

BYŚMY NIE STALI ZA KRĘGIEM KOŚCIOŁA…
Dobro i Prawda oto święte znaki,
przez nie Bóg mówi w całym świecie »Jestem!«
Kto pragnie innym przejść przez ziemię szlakiem
nie wytyczonymi w człowieka jestestwie
śladami Boga, tego w proch rozkłada
złość i nienawiść, przewrotu zasada
wszelkiej nieludzkiej, lichej wyłączności,
sprzeczna z zasadą powszechnej miłości,
co dobro nawet przeciwnikom iści,
a prawdzie żadnych nie zakreśla granic.
Od złości przeto i od nienawiści
zachowaj nas, Panie!
Trzeba uczucia, myśli porządkować
i wolę ująć w normy praw i reguł,
by pojąć Boga przez istotę Słowa,
a potem stanąć w bojowym szeregu
i mężnie walczyć z nawałą szataństwa
przez śmierć zwycięsko idąc w zmartwychwstanie!
Od wszelkiego na ziemi niedbalstwa
zachowaj nas Panie!
Byśmy za grzechy mogli w nas wywołać
skruchę, gdy przyjdzie wiadoma godzina,
byśmy nie stali za kręgiem Kościoła,
gdy nas śmiertelna i zła gubi wina,
byśmy czas mieli na opamiętanie,
od nagłej śmierci i niespodziewanej
zachowaj nas, Panie!
MADEJ , Antoni (1899, Pikulice – 1989, Warszawa), fragment (koda 16, 18, 20), „Skąd żywot wieczny
jest”, stworzony w 1949, w więzieniu komunistycznym, odtworzony z pamięci w 1955

POCZET PAPIEŻY (112): FORMOZUS
Urodzony ok. 816 był synem Leona. Kardynałem-biskupem Porto (pod
Rzymem) został za pontyfikatu Mikołaja I, za Hadriana II i Jana VIII pełnił
funkcje legata papieskiego w Bułgarii, we Francji i w Niemczech. W 875
Formozus stanął, we frakcyjnych walkach rozpadającego się cesarstwa
Franków, po innej niż Jan VIII stronie i papież, zarzucając mu opuszczenie
siedziby biskupiej, ekskomunikował go i przeniósł do stanu świeckiego. Od
ekskomuniki uwolnił go w 882 Marynus I, a Hadrian III przywrócił mu
biskupstwo. W 885, jako biskup Porto, konsekrował Stefana VI.
Po
śmierci tegoż został w 891 wybrany papieżem.
Schizma focjańska w Konstantynopolu, spory
eklezjalne w Niemczech i misje w Anglii zajęły
pierwszą część pontyfikatu. Ale pogarszająca
się sytuacja polityczna wkrótce uwikłała
papieża w konflikt między pretendentami do
korony cesarskiej. Jednym z pierwszych aktów
była wymuszona koronacja Gwidona III wraz z
synem Lambertem ze Spoleto – rządzących dużą
częścią Italii - na cesarzy. Chcąc jednakże uwolnić
Stolicę Apostolską od dominacji dynastii spoletańskiej papież zwrócił się
do innego pretendenta, króla wschodnich Franków Arnulfa. Ten – po
śmierci Gwidona - przybył, zdobył Rzym i w 896 został koronowany cesarzem. Zaraz potem, po wyjeździe Arnulfa do Niemiec, Formozus zmarł.
9 miesięcy później Lambert ze Spoleto odbił Rzym i w obecności nowo
obranego papieża Stefan VII poddał na tzw. ‘synodzie trupim’ osądowi
wyciągnięte truchło Formozusa. Zwłoki zmarłego wrzucono do Tybru.
Później, po wydobyciu z rzeki, pochowano je w bazylice św. Piotra…
il. F ORMOZUS, 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
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parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 29 czerwca 2008
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