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Czy jesteśmy przekonani, że "nie umiemy się modlić tak, jak trzeba"2559Rz 8, 26? Czy prosimy Boga o "stosowne dobra"? Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam
potrzeba, zanim Go o to poprosimyPor. Mt 6, 8, lecz oczekuje naszej 1730 prośby, ponieważ godność Jego dzieci
dzieci polega na ich wolności. Trzeba więc modlić się w Jego
Duchu wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolęPor. Rz 8, 27.
[KKK, 2736]

SIANIE CHWASTÓW , MILLAIS, John Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), z Przypowieści naszego Pana, 1864,
druk na papierze, 140×108 mm; źródło: www.tate.org.uk

SZ
ZE
ES
A NIIE
ED
ZIIE
EL
LA
AZ
YK
KŁ
ŁA
SNASTA
DZ
ZW
WY
A
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Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał
dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie.
Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa
sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy
w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz,
a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie
należy moc, gdy zechcesz.
Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym
dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz
nawrócenie.
PSALM RESPONSORYJNYPs86
REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich,
którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone,
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda
tylko Ty jesteś Bogiem.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia,
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny
Wejrzyj na mnie
i zmiłuj się nade mną.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,26–27

Bracia:
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie
umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w
błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika

serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą
Bożą.
AKLAMACJA

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG
WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 13,24-43

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
»Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre
nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel,
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy
gospodarza przyszli i zapytali go: ‘Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia
na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?’ Odpowiedział im:
‘Nieprzyjazny człowiek to sprawił’.
Rzekli mu słudzy: ‘Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?’ A on im
odrzekł: ‘Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę
zaś zwieźcie do mego spichlerza’«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. BRYGIDA, ZAKONNICA, PATRONKA EUROPY
Urodziła się w 1303 na zamku w Finstad koło Uppsali w bardzo religijnej,
spokrewnionej z dynastią królewską w Szwecji, rodzinie. Od dziecka miała cieszyć
się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 7 lat ukazała się jej
Najświętsza Maryja Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. Kiedy miała
lat 10, zjawił się jej Chrystus na krzyżu. Po śmierci matki (1314) ojciec oddał ją na
wychowanie do wujenki, na zamek w Aspanas, dzięki której wykształciła silną
wolę, charakteryzującą ją przez całe życie.
W 1316, wbrew woli, Brygida została wydana za syna gubernatora
Wastergotlandu, 18-letniego Ulfa Gotmarssona. Trafiła na dobrego człowieka.
Z pokorą oddała się woli Bożej: kierowała domem i gospodarstwem, dbała o
służbę (z którą codziennie odmawiała pacierze), przyjmowała gości, którzy
tłumnie nawiedzali jej dom. Urodziła 4 synów i 4 córki. Nie zaniedbywała troski o
własną duszę. Na jej prośbę jeden z kanoników katedry, Maciej, przetłumaczył
Pismo święte na język szwedzki, napisał również komentarze do Pisma świętego.
W 1332 została ochmistrzynią na
dworze króla Magnusa II. W tej roli
hojnie wspierała kościoły, klasztory
i ubogich, wywierając spory wpływ
na życie królestwa.
W 1342 udała się z rodziną na roczną pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Apostoła w Compostela.
Pielgrzymka nadwyrężyła siły Ulfa,
który po powrocie zmarł w klasztorze cystersów w Alvastra (1344).
Brygida postanowiła oddać się
wyłącznie służbie Bożej i pełnieniu
dobrych uczynków, i w tym celu
założyła nową rodzinę zakonną
pod
nazwą
Najświętszego
Zbawiciela,
zwaną
często
brygidkami.
W 1349, by uzyskać odpust z
okazji roku jubileuszowego 1350 i
zatwierdzenie
reguł
swojego
zakonu, udała się - przez Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajcarię - do Rzymu.
Tam, z przerwami, pozostała już do końca życia.
Naglona objawieniami pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w
imię Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała
kary Boże, które też niebawem na nich spadły. W 1352 wezwała papieża
Innocentego VI, aby powrócił do Rzymu. To samo wezwanie skierowała w imieniu
Chrystusa do jego następcy, bł. Urbana V, który też w 1367 faktycznie do Rzymu
powrócił. Kiedy zaś papież, zniechęcony zamieszkami w Rzymie, wrócił do
Awinionu, przepowiedziała mu rychłą śmierć, co się niebawem sprawdziło
(†1370). Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu Grzegorza XI.
Przewędrowała wraz z córką, Katarzyną (późniejszą świętą), całą Italię,
nawiedzając pieszo ważniejsze ówczesne sanktuaria (Asyż, Padwa, Bolonia,
Ortonia Benevento, Salerno, Amalfi, Bari, Monte Gargano).
W 1372 udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Po powrocie do Rzymu,
wyczerpana z sił, zmarła w 1373, w dniu, który przepowiedziała… (c.d. na odwrocie)
il.: ŚW . BRYGIDA SZWEDZKA , drewno, (prawd.) opactwo w Vadsena; źródło hem.bredband.net
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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.
W każdy piątek, po Mszy św. o 18:00, Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
27.VII (niedziela): Spotkanie Rady Parafialnej, przygotowujące
do DOŻYNEK, po sumie na plebanii.
Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – DOŻYNKI, przy
współudziale ks. bpa Piotra JARECKIEGO, będzie miało miejsce
24.VIII (niedziela) na sumie o 12:00.
Zachęcamy! poszczególne wioski do uwicia wieńca
dożynkowego i wypieku chleba z tegorocznego zboża.
Przypominamy o uiszczaniu opłat za obozy wakacyjne dzieci
(1-15.VIII nad jeziorem Zdworskim - koszt 650- zł.; oraz 922.VIII w Bieszczadach - koszt 700,- zł.)!
W związku z Dożynkami chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę
miesiąca, 24.VIII na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do
16.VIII w kancelarii. Przygotowanie, dla rodziców i
chrzestnych, 17.VIII po sumie, w kościele.
Parafialne Koło Caritas pragnie pomóc najuboższym
dzieciom z naszej parafii organizując szkolne
wyprawki uczniowskie. WSPARCIE FINANSOWE, w
formie ofiary, można składać do puszki przy
ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Wszystkim, którzy okażą pomoc, Bóg zapłać!
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: Krzysztof Osuch STAROS, kawaler z Łęgu, parafia
tutejsza, i Karolina Maria KACZOROWSKA, panna z parafii
św. Rocha w Jazgarzewie
Zapowiedź II: Hubert Krzysztof TRZEWIK, kawaler z parafii Ducha
Świętego w Starej Iwicznej, i Aneta Sabina PAWŁOWSKA,
panna z Podłęcza, parafia tutejsza
Zapowiedź II: Łukasz STACHOWICZ, kawaler z parafii Wszystkich
Świętych w Warszawie, i Maria Magdalena WROCHNA, panna
z Brześc, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną
PATRON TYGODNIA: ŚW. BRYGIDA, ZAKONNICA, PATRONKA EUROPY, DOKOŃCZENIE
W jej pogrzebie wzięły udział tłumy wiernych. Była to prawdziwa manifestacja i
prawdziwy hołd, jaki jej złożył Rzym. Kroniki głoszą, że z okazji pogrzebu
św. Brygidy wielu chorych zostało uzdrowionych… Jej ciało poprzez Korsykę,
Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono w klasztorze w
Vadsena (dar królewski), który założyła.
Pozostawiła po sobie księgę "Objawień", w której spisała przepowiednie
dotyczące Kościoła, papieży, żyjących w jej czasach, losów państw i ówczesnych
panujących oraz przyszłości wielu innych osób. Nawoływała do poprawy
obyczajów, groziła karami Bożymi. Znała ją cała Europa, ale, mimo aprobaty
Grzegorza XI i Urbana VI, mimo aprobaty w akcie kanonizacyjnym, była
przedmiotem ataków i dyskusji - nawet na soborach w Konstancji (1414-1418) i w
Bazylei (1431).
Dzięki staraniom Katarzyny kanonizowana została już w 1391. W 1489 relikwie
matki i córki, Brygidy i Katarzyny Szwedzkiej, złożono w jednej drogocennej urnie.
Zaginęły one jednakże po przejściu Szwecji na protestantyzm…
W 1999 Jan Paweł II listem motu proprio ogłosił św. Brygidę współpatronką
Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża).
(uroczystość 23 lipca)

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (10): NIEZNAJOMA Z PELLESTRINA
4 sierpnia 1716, we wtorek, święto św. Dominika, około 6 nad ranem 14letni chłopiec, Natalino Scarpa dei Mutti przechodził obok zamkniętego
jeszcze kościoła świętych męczenników Wito i Modesta w Pellestrina,
ówcześnie w republice weneckiej, znajdującej się na półwyspie
otaczającym lagunę. Przed kościołem, po jego prawej stronie, spostrzegł
niewysoką, dorosła, nieznaną Kobietę. Pani, ubrana w niebieskie szaty z
wyszywanymi czerwonymi gwiazdami opadającymi do Jej stóp, z białą
chustą na głowie, miała bladą, naznaczoną zmartwieniem, twarz.
Pani skinęła ręką i powiedziała: “Jeżeli pragniesz zwycięstwa udaj się do
Piovan i tam, na tamach zbierz datki na Mszę św. za dusze w czyścu
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.
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cierpiące. Idź i powiedz innym…”.
I, jakby chcąc go upewnić o realności wizji chwyciła go za lewą rękę.
Natalino poszedł dalej (miał uczestniczyć w nabożeństwie udzielania
Komunii św. chorym w kościele Wszystkich Świętych… - sam jeszcze nie
przystąpił do Pierwszej Komunii św.). Po drodze spotkał znajomego
kapłana, któremu próbował opowiedzieć co się stało, ale – jak później
zeznawał - poczuł podmuch wiatru zamykający mu usta…
Po przyjściu do kościoła parafialnego opowiedział historię proboszczowi,
który kazał mu ją wielokrotnie powtarzać. Wreszcie powiedział Natalino,
że opowiadając wypełnił swoją zadanie. Natalino o zdarzeniu powiedział
jeszcze matce i innym napotkanym kobietom, wreszcie znużony
powtarzaniem udał się do szkoły. Po drodze przechodził znów koło miejsca
widzenia i ponownie poczuł podmuch wiatru na policzkach…
A kobiety już zaczęły zbierać datki na Mszę
św i, zgodnie z zapisami z dochodzenia
diecezjalnego, zebrały 17 i pół lira… Zaczęto
też zbierać je w kościele św. Wita i
Modesta. I tam, nagle, dwie kobiety (jedna
o imieniu Laura) zobaczyły, iż Matka Boża
na starym obrazie Naszej Pani z Góry
Karmel porusza powiekami! Wkrótce
zjawisko ujrzały i inne osoby… (Ciekawe, iż
Natalino zjawiska nie dostrzegł!)
Nie sposób nie łączyć wydarzeń w
Pellestrino z szerszym tłem wydarzeń
politycznych. Działo się to wszystko bowiem
w krytycznym momencie historii republiki
Weneckiej, a może i całej Europy.
Rozpoczęła się jedna z największych inwazji
imperium ottomańskiego na Europę.
Starego kontynentu bronili od morza
wenecjańczycy, od strony lądu głównie
Węgrzy i Serbowie. 5 sierpnia (dzień po
opisywanych
wydarzeniach!)
wojska
węgiersko-serbskie
pokonały
hordy
muzułmańskie pod Petervardino nad
Dunajem. Belgrad był bezpieczny i
rozprzestrzenianie
się
islamu
–
wstrzymane. 13 dni później, 18 sierpnia, flota turecka (30 tys. ludzi)
została powstrzymana pod Corfu. Nagły sztorm rozproszył okręty
Wielkiego Wezyra i inwazja została przez Wenecjan powstrzymana.
16 czerwca 1716 biskup Giovanni Vescovo Clodiense, po szczegółowym
zbadaniu wydarzeń, ogłosił iż: „prawdziwie i bez wątpliwości
Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Boża, objawiła się w kościele św.
Wita Natalino Scarpie, co niniejszym zostaje potwierdzone moim
autorytetem. Podobnie fakt poruszania powiekami przez Błogosławioną
Dziewicę w jej obrazie kościele św. Wita musi zostać uznany za cudowny,
co niniejszym potwierdzam.”

il. MADONNA Z GÓRY KARMEL , cudowny wizerunek z sanktuarium w Pellestrina, źródło: www.pellestrina.com

CZYŻ TYLKO TO POZOSTAŁO…
Karta z dziennika
boli jak otwarta rana…
Dzień miesiąc data - mniejsza o to – błoto
Jest czarny step, czekam na koniec
A serce żal przenika
jestem sam - okrutnie sam.
W dali migoce krzyż - więc pewnie
cmentarz…
Czyż tylko to pozostało.
Wczoraj o świcie - ta pierwsza krew
może to życie kroplami spłynie
Jestem sam…
Wtem - serce bije - padam na ziemię
Grudy zamarzłej ziemi
Wśród kępki nędznej trawki marzą o wiośnie biały kwiatek - nieśmiały jak
Na płaskich dachach jurt trawa
oczko dziecka - uśmiechające
jeszcze nie rośnie.
się do słońca
Gdyby choć krzew swojskiej kaliny
Cudowny znak - Boży znak łaski
lub bratek
Trzeba kwitnąć i trwać do końca
Łez pełne oczy krążą dokoła
Czemu piszę o kwiatku?
Myśli jak żmije tryskają jadem
(tu w moim pamiętniku
plama - może łza - może krew)
dośpiewaj do końca sama.
o. KASZUBA , Serafin (1910, Zamarstynów k. Lwowa – 1977, Lwów), kapucyn, misjonarz Wołynia,
Syberii i Kazachstanu, zwany Włóczęgą Bożym, kandydat na ołtarze, świadek cudownie ocalony z
ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu – wiersz wpisany do pamiętnika Ireny Gorbań, 1975
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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