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"Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości"Sobór Watykański II, kons t. Lumen gentium, 40.
Wszyscy są powołani 915, 2545 do świętości: »Bądźcie… doskonali, jak doskonały jest O
Ojciec
jciec wasz niebieski«825Mt 5, 48.
Na osiągnięcie tej doskonałości wierni obracać powinni swe siły otrzymane według miary obdarowania Chrystusowego, aby… posłuszni we wszystkim woli Ojca, z
całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźniemu. W ten sposób świętość Ludu Bożego wyda owoc obfity, jak tego dowodzi wymownie życie tylu świętych
w dziejach KościołaSobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 40.
[KKK, 2013]
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Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,28–30

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych,
których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

AKLAMACJA

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
»Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał
wszystko, co miał, i kupił ją.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i
wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?«
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: »Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare«.
SĄD SALOMONA , RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino -1520, Rzym), 1510-11, fresk, panel na suficie,
120×105 cm, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Watykan; źródło: www.artrenewal.org
Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 12,13.16–19

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg:
»Proś o to, co mam ci dać«. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś
ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem
bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród
Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też
spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne
rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła
sądzić ten lud Twój tak liczny?”.
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu
powiedział: »Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie
życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale
prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc
spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że
podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie«.
PSALM RESPONSORYJNYPs119
REFREN: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

PATRON TYGODNIA: ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI
Urodził się w 1696 w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej.
Studia prawnicze na uniwersytecie w Neapolu rozpoczął, gdy miał 12 lat. Kiedy
miał 17 lat, był już doktorem obojga praw. Na żonę ojciec wybrał mu Teresinę,
córkę księcia, ta jednak wstąpiła do zakonu i niebawem zmarła.
Po kilku latach praktyki adwokackiej, zniechęcony przekupstwem w sądownictwie,
Alfons - ku niezadowoleniu ojca - przed obrazem
Matki Bożej w Porta Alba złożył swoją szpadę i
rozpoczął studia teologiczne.
W 1727 przyjął święcenia kapłańskie. Z zapałem
oddał się pracy apostolskiej nad młodzieżą
rzemieślniczą i robotniczą. Gromadził ją w dni wolne
od pracy, grał z nimi na gitarze i śpiewał ułożone
przez siebie pieśni, uczył prawd wiary. Zasłynął jako
doskonały kaznodzieja. Po trzech latach, gdy udał się
na odpoczynek do Amalfi, zetknął się z rodziną Sióstr
Nawiedzenia. Zajął się nimi i przekształcił je na
Kongregację
Zbawiciela
młody
zakon
kontemplacyjny – który w przyszłości stanie się
żeńską gałęzią redemptorystów.
Dojrzewała w nim myśl utworzenia zgromadzenia
męskiego, które oddałoby się pracy wśród najbardziej
opuszczonych oraz zaniedbanych. I tak w 1732
powstało
dzieło
"Najświętszego
Odkupiciela"
(redemptorystów). Regułę nowej rodziny zakonnej
zatwierdził niebawem Benedykt XIV (1749).
W 1762 Klemens XIII mianował Alfonsa biskupemordynariuszem w miasteczku S. Agata dei Goti. Z
młodzieńczym zapałem zabrał się do pracy: wizytował, przemawiał, spowiadał, odwiedzał kapłanów i
zagrzewał ich do gorliwości, reformował klasztory,
budził nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Wszystkie dochody, jakie mu pozostawały, dzięki
nader skromnemu życiu, oddawał ubogim i fundacjom
nowych placówek swojej kongregacji. Kiedy nastał
głód sprzedał sprzęty i naczynia domu biskupiego,
aby kupić chleb dla głodujących.
(c.d. na odwrocie)
il.: ŚW . ALFONS MARIA LIGUORI , rzeźba, drewno, kościół
św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zasoby własne
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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.
1.VIII (piątek): W I piątek miesiąca uczcimy Najświętsze
Serce Pana Jezusa na Mszy św. o godz. 18.00. Spowiedź
pierwszopiątkowa pół godziny przed każdą Mszą św.
1.VIII (piątek)
64 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. W
naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy oddali
swoje życie za wolność naszej Ojczyzny!
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
O 18:00 Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
2.VIII (sobota): PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św.
o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić
się będziemy o trzeźwość naszej parafii.
3.VIII (niedziela)
Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu
Po adoracji - spotkanie Kół Żywego Różańca.
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.
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!
PATRON TYGODNIA: ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI, DOKOŃCZENIE
Jako biskup nie tylko nie zmienił surowego trybu życia, ale go … obostrzył, twierdząc, że teraz musi pokutować za swoich wiernych. Sypiał mało, jadł tylko zupę,
chleb i jarzyny, nosił włosiennicę i kolczasty łańcuch, biczował się często do krwi.
Ostatnie lata życia naznaczone zostały róznorakimi cierpieniami. Po 13 latach
pasterzowania, ze względów zdrowotnych, powrócił do swoich duchowych synów.
Ale już w 1777 musiał bronić redemptorystów przed próbą ich rozwiązania –
oskarżono ich o kontynuowanie prac jezuitów, rozwiązanych w 1773. Król ustąpił,
ale wykorzystując postępującą ślepotę Alfonsa uzyskał jego podpis na zmienionej
regule kongregacji – odpowiadającej królowi i antyklerykalnemu rządowi. Pius VI
potępił regułę i usunął Alfonsa ze stanowiska generała redemptorystów.
Zdarzenie spowodowało u Alfonsa kryzys pewności i wiary, falę udręk moralnych:
pokus, oschłości i skrupułów, przezwyciężonych jednakże przed śmiercią.
Cicho, z poddaniem się woli Bożej, znosił reumatyzm, paraliż kręgosłupa,
skrzywienie stosu pacierzowego. Nie mógł chodzić i został przykuty do fotela.
Zmarł w 1787 w wieku 91 lat. Sława jego świętości była tak wielka, że Pius VI już
w 1796 nakazał rozpoczęcie kanonicznego procesu. Beatyfikowany został w 1816
przez Piusa VII, a Grzegorz XVI dokonał jego kanonizacji w 1839.
Alfons był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną. W
swojej kapłańskiej pracy wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Najwięcej jednak
zasłużył się Kościołowi Chrystusa jako pisarz, jeden z najpłodniejszych, jakich
znają dzieje chrześcijaństwa. Do dzieł, które mu zjednały największą sławę,
należą: Teologia moralna, Uwielbienia Maryi (324 wydania w różnych językach);
rekordową popularność osiągnęło Nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi
Panny (ponad 2000 wydań w różnych językach). Łącznie wymienia się 160
tytułów prac, których liczba wydań sięgnęła 17,125 w 61 językach! Alfons pisał dla
wszystkich: dla kapłanów, kleryków, zakonników, spowiedników, wiernych. Dzieła
jego obejmują teologię dogmatyczną, moralną i ascetyczną.
Pius IX ogłosił św. Alfonsa doktorem Kościoła (1871), a Benedykt XV, Pius XI i
Pius XII w publicznych wypowiedziach oddali mu najwyższe pochwały. W 1950
Pius XII ogłosił św. Alfonsa patronem spowiedników i profesorów teologii
moralnej. Jest patronem zakonu redemptorystów; adwokatów, osób świeckich,
spowiedników, teologów, zwłaszcza moralistów.
(uroczystość 1 sierpnia)
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

POLSKIE MADONNY (102): PANI MAZOWSZA Z CZERWIŃSKA
W centrum ołtarza kościoła sanktuarium w Czerwińsku, któremu Paweł V
w 1610 nadał przywilej altare privilegiatum /ołtarz uprzywilejowany/,
znajduje się obraz (275×125 cm) Matki Bożej, w stylu bizantyjskim, na
wzór Salus populi Romani /Wspomożenie ludu rzymskiego/, znajdującego
się w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore. Obecny wizerunek namalował (bądź odnowił – nie jest to jasne) niejaki Łukasz z Łowicza w 1612.
W Czerwińsku bywali królowie, biskupi,
senatorowie i lud wierny już wcześniej.
Wiadomo, że gród odwiedzał Władysław
Jagiełlo przed, i po, bitwie grunwaldzkiej.
Był tu też i modlił się przed wizerunkiem
Matki Boskiej Zygmunt III Waza w 1593.
W 1647 Władysław IV uprosił sobie w
Czerwińsku powrót do zdrowia i pozostawił
dziękczynne wotum z napisem: Bliski
śmierci - zdrowie otrzymał. Jan Kazimierz
po victorii pod Beresteczkiem w 1651 (nad
Chmielnickim) złożył Pani Mazowsza, jako
wotum, zdobyte chorągwie. Był tu też Jan
Sobieski.
Ofiarodawca pięknej, srebrnej sukienki na
gładkiej
tarczy
kazał
napisać:
Najwyższemu Krółowi i Wszechmogącemu
Bogu – Najjaśniejszej Królowej Niebios,
Wielkiej Matce Bożej, Najświętszej
Dziewicy, największy ze wszystkich i
najbardziej zasługujący na odrzucenie
grzesznik… - to nikłe i nędzne dzieło rąk
ofiarowuję, poświęcam. Z najstarszych
wotów pozostało do dziś 106, wśród nich słońce i księżyc nad głową Maryi.
Wizerunek w 1648 został ogłoszony przez bpa płockiego księcia Karola
Ferdynanda Wazę cudownym. Potwierdził to Innocenty X, a Stefan
kard. Wyszyński, Prymas Polski 6.IX.1970 obraz koronował.
adres: Sanktuarium MB Pocieszenia, 09-150Czerwińsk, ul. Klasztorna 23; źr.: www.czerwinsk.salezjanie.pl

CHRYSTUS POWSTANIA
Na ramionach usnął ci ogień
kołysze go w brąz płonące miasto
dwa stosy masz zamiast powiek
ale jest krzyż z gorących oddechów
Idź przez mur do czerwonych arkad
między popiół tłumu
i przemieniaj na wargach
ogromne liście płomieni w wino
Barykady jak Góry Oliwne
szumią okruchami kości dłoń po dłoni wywlecz
spod ziemi bruków i odpuść
Wstąp w Jordan kanałów w szlamie zielonym jak wieczność
szukaj nieżywych włosów:
w Imię Ojca… i Ducha…
BIAŁOSZEWSKI , Miron (1922, Warszawa – 1883, Warszawa), 1947
fot. źródło: miron.kom.pl

POCZET PAPIEŻY (115): ROMANUS
Był synem Konstantyna i bratem papieża Marynusa I. Urodził się w Gallese
w pobliżu Civita Castellana. Przed elekcją był kardynałem-prezbiterem
kościoła S. Pietro in Vincoli. W czasie zamieszek spowodowanych
zabójstwem Stefana VI został w 897 wybrany na
Stolicę Piotrową.
Nakazał wydobyć ciało swego poprzednika,
Formozusa, wrzucone w rezultacie działań
Stefana do Tybru, i pogrzebać na brzegu.
Przesłał paliusz Vitalisowi, patriarsze z Grado
i potwierdził stolice biskupie w Elne, Roosillon
i Geronie w Hiszpanii wraz z dobrami.
Panował tylko cztery miesiące. Krótki
pontyfikat został określony przez mnicha
Frodoarda (†966) „cnotliwym”. Okoliczności końca
pontyfikatu jak i dokładna data śmierci Romanusa nie są znane.
Wiadomo, że gdy zmarł był mnichem, co może oznaczać, iż został z
Piotrowego tronu usunięty przez jedną ze zwalczających się ówcześnie
stron…
il. ROMANUS, 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
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Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ
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