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Zostać uczniem Chrystusa oznacza przyjąć zaproszenie do przynależenia 542 do rodziny Bożej, do życia zgodnego z Jego sposobem życia: »Kto pełni wolę Ojca
mojego, który jest w niebie, ten jest
jest Mi bratem, siostrą i matką«Mt 12, 50. Rodzice powinni uszanować i przyjąć z radością oraz wdzięcznością skierowane do któregoś
z dzieci wezwanie Pana do pójścia za Nim w dziewictwie dla Królestwa niebieskiego, w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej.
[KKK, 2233]
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przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i
wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że
będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: »Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi
zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie«.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: »Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda
każdemu według jego postępowania«.
PATRON TYGODNIA: ŚW. JÓZEF Z ARYMATEI

ŚW . PIOTR , GIOTTO , di Bondone (1267, Vespignano - 1337, Florencja), tondo w klasztorze

św. Franciszka, Asyż; źródło: www.christusrex.org
Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 20,7–9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i
przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają.
Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”.
Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą i
pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię”.
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele.
Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
PSALM RESPONSORYJNYPs63
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie
pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 12,1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby
Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
AKLAMACJAPor. Ef 1,17–18

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

Józef z Arymatei (Arymatea była niewielkim miasteczkiem, leżącym ok. 50 km na
północ od Jerozolimy – dziś Ramatha lub Ramalah) był „zamożnym”Mt 27,57
"dobry[m] i sprawiedliwy[m]"Łk23,50 człowiekiem, "który również wyczekiwał
królestwa Bożego"Mk 15,43. Był też bouleutes, członkiem Sanhedrynu, najwyższej
władzy żydowskiej w zakresie spraw państwowych, prawnych i religijnychŁk 23, 50-53;
Mt 27, 57-58; Mk 15, 42- 46; J 19, 38-42
. Uczniem Chrystusa był prawdopodobnie już od czasu
pierwszego nauczania Jezusa w JudeiJ 2, 23, lecz „ukrytym z obawy przed
Żydami”J 19, 38 - żaden z Ewangelistów nie
wspomina o jakichkolwiek kontaktach
Józefa z Jezusem czy Jego uczniami.
Józef "nie zgodził się na uchwałę i
postępowanie Wysokiej Rady"por. Łk 23, 51 I
najprawdopodbniej nie był obecny na
zebraniu, na którym zdecydowano o wydaniu Jezusa na śmierć Mk 14, 64.
Ewangeliści stwierdzają, że Józef śmiało
poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił
płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w
grobie, który wykuty był w skale, a na
wejście zatoczył kamień. Był to grób,
który Józef wykuł dla siebiepor. Mt 27, 57-60; Mk
15, 42-46
(w ten sposób wypełnić się miała
przepowiednia: „Grób Mu wyznaczono
między bezbożnymi, i w śmierci swej był
[na równi] z bogaczem”Iż 53, 9).
O dalszych losach Józefa nic pewnego
nie wiadomo. Opisy zawarte w tzw.
“Aktach Piłata” nie są wiarogodne. Jedna
z legend utrzymuje, że Józef razem z
Łazarzem, Martą i Marią, uciekajac przed
prześladowaniami, dopłynęli statkiem do Marsylii, gdzie głosili Dobrą Nowinę.
Charakter legendarny ma też późniejsza opowieść o przeniesieniu ciała Józefa do
Moyenmonstre (diecezja Toul), czy też podanie o wizycie Józefa w Galii i Brytanii
w 63, gdzie miał założyć oratorium w Glastonbury.
Ostatnie ze wspomnianych podań stoi u źródeł późnośredniowiecznej legendy
o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu (mającej poniekąd charakter mitu
założycielskiego
średniowiecznego
Christianitas,
czyli
bezpośredniego
poprzednika dzisiejszej Europy), legendy którą jednakże warto w tym miejscu
przywołać. Arcykapłani na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa mieli wtrącić Józefa
z Arymatei do lochu. Jezus nie zapomniał jednak oddanej Mu przysługi i po swym
zmartwychwstaniu ukazał mu się w więzieniu, przekazując kielich, do którego
Józef (według innych Nikodem) zebrał po zdjęciu z krzyża krew, jaka wypływała z
ran Jezusa. Był to ten sam kielich – św. Graal - którym Jezus posługiwał się
podczas Ostatniej Wieczerzy. Józefa po kilku latach miał uwolnić z więzienia i
zabrać do Rzymu sam cesarz. Potem wysłał Józefa do Anglii, gdzie kielich
niebawem zaginął. Poszukiwali go rycerze króla Artura: Lancelot i Persifal.
Wydaje się jednak, z dość dużym prawdopodobieństwem, że kielich (czara), którą
Chrystus używał podczas Ostatniej Wieczerzy, przeszła zupełnie inne koleje losu i
dziś przechowywana jest w katedrze w Walencji - do Hiszpanii dotarła poprzez
Rzym i św. Wawrzyńca…
(uroczystość 31 sierpnia)
il. ŚW . JÓZEF Z ARYMATEI , BUONARROTI , Michał Anioł (1475, Caprese - 1564, Rzym), fragm. Pietŷ, (tzw.
florentyńskiej), 1550-1555, marmur, 226×123×94 cm, Museo dell'Opera del Duomo (katedra),
Florencja; źródło: flickr.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
1.IX (poniedziałek)
69 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o tych, którzy oddali swoje życie w
obronie Ojczyzny!
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2008/2009. Msze św.:
dla szkoły w Słomczynie o 8:00 w kościele;
dla szkoły w Brześcach o 9:15 na terenie szkoły;
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców
i całe grono pedagogiczne!
4.IX (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym
Kapłanie o 18:00;
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i
modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w
tak ważnej sprawie!
5.IX (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA.
Msza św. dla dzieci o 15:45.
O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa.
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
6.IX (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy o trzeźwość naszej parafii.
6-7.IX (sobota-niedziela): Krajowa
Pielgrzymka
Rolników
połączona z Ogólnopolskim Świętem Dziękczynienia za plony
na Jasnej Górze:
rozpoczęcie 6.IX o 19:00 Mszą św. i Apelem w Bazylice;
zakończenie 7.IX uroczystą Sumą z błogosławieństwem
wieńców żniwnych o 11:00’;
szczegółowy program - w gablocie przed kościołem;
dojazd do Częstochowy – indywidualny.
7.IX (niedziela)
Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego
Sakramentu;
Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca;
Po przerwie wakacyjnej powraca „szkoła liturgiczna”,
przed Mszą św. o 10:30. Serdecznie zachęcamy do
poszerzenia wiedzy o Mszy św., by móc ją głębiej
przeżywać i coraz lepiej w niej uczestniczyć!
Parafialne Koło Caritas składa serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy swoimi ofiarami wsparli akcję szkolnych
wyprawek dla dzieci. Z zebranych pieniędzy można było
nabyć pomoce szkolne dla 40 uczniów z najuboższych rodzin. Niech Pan Bóg obficie
wynagrodzi wszystkim, którzy umieją dzielić się
dobrem i miłością z potrzebującymi. Bóg zapłać!
Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.IX, na
sumie. Zgłoszenia do 20.IX w kancelarii. Przygotowanie, dla
rodziców i chrzestnych, 21.IX po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich!
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Tomasz KLECH, kawaler z parafii św. Antoniego Marii
Zaccarii w Warszawie, i Karolina OSĘKA, panna z Brześc,
parafia tutejsza
Zapowiedź II: Michał SEROCZYŃSKI, kawaler z parafii św. Anny
w Piasecznie, i Magdalena KAZUBSKA, panna z Łęgu, parafia
tutejsza
Zapowiedź I: Piotr Paweł KOLET, kawaler z parafii św. Andrzeja
w Olkuszu, i Monika Anna PILCH, panna z Parceli, parafia
tutejsza
Zapowiedź I: Dariusz CZARNOTA, kawaler z parafii św. Klemensa
w Warszawie, i Marzena WYSZOGRODZKA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza
Zapowiedź I: Łukasz GUTOWSKI, kawaler ze Słomczyna, parafia
tutejsza, i Joanna Maria CZAPLIŃSKA, panna z parafii św. Jana
Apostoła i Ewangelisty w Warszawie-Gołąbkach
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

30.VIII .2008 sakrament małżeństwa przyjęli:
Marcin JANOCHA i Agnieszka ANTONOWICZ
tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24

WITAMY!
24.VIII .2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Wiktoria Maria CHOJNACKA, Brześce
Maciej Aleksander KIEŁCZYKOWSKI, Kawęczynek
Marianna PACIOREK, Obory
Oliwia ŚWITEK, Szymanów
Oliwier ULICKI, Czernidła
Julia WOŹNIAK, Cieciszew
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23
SŁUŻEWIEC
Przechodniu! Odkryj głowę! Wstrzymaj krok na chwilę!
Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy,
Tu jest Służewiec, to są polskie Termopile,
Tu leżą ci, co chcieli bój do końca stoczyć.
Nie odprowadzał nas tutaj kondukt pogrzebowy,
Nikt nie miał honorowej salwy ani wieńca.
W mokotowskim więzieniu krótki strzał w tył głowy,
A potem mały kucyk wiózł nas do Służewca.
Nie szedł tutaj za nami żaden ksiądz z modłami,
Nie żegnała nas marszem żałobna kapela.
I tylko gwiazdy mówią nam, że Bóg jest z nami
I wiatr nam szumi: Jeszcze Polska nie zginęła!
Z Jej imieniem na ustach zwyciężyć lub zginąć
Szliśmy w oddziałach Wilka i murach Starówki,
Pod Narwik, pod Tobruk, pod Monte Cassino,
By w tym piasku kres znaleźć żołnierskiej wędrówki.
Nikt na naszym pogrzebie nie
wygłaszał mowy,
Nikt nam nad grobem zasług
naszych nie wspominał.
W korytarzu więziennym był sąd
kapturowy,
A wyrok odczytali siepacze
Stalina.
Nikt nam imion nie wyrył na
płytach z marmuru
Pozostały po nas tylko na
ścianach napisy
W celach, które patrzyły na
nasze tortury
I wspomnienia wyryte w
sercach towarzyszy.
I pozostał po nas w murach
mokotowskiej kaźni
Duch, który krzepić będzie
serca naszych braci
I da im siłę – śmierci w twarz
spojrzeć odważnie,
Bo za wolność i życiem nie
szkoda zapłacić.
Niech żyje wolna Polska!
takeśmy wołali,
Gdy nas wyprowadzano
ostatni raz z celi.
Obyście tej wolności,
bracia, doczekali,
Której już nam nie będzie
dane z wami dzielić.
Ale gdy tylko prysną niewoli kajdany,
Kiedy się skończy pasmo stalinowskich zbrodni,
Przyjdźcie tu do nas, towarzysze z Mokotowa,
I krzyknijcie nam: „Bracia, już jesteśmy wolni!”
PORAYSKI , Tadeusz (1915, Żmerynka, Ukraina – 1989, Warszawa), 1949, Mokotów
fot. tym którzy „chcieli bój do końca toczyć”, krzyż w płd.-wsch. narożniku cmentarza na Służewie,
Warszawa, ul. Wałbrzyska, w miejscu gdzie bezimiennie chowano zamordowanych więźniów
ul. Rakowieckiej; źródło: www.rakowiecka.jezuici.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):
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niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃS KI, Wikariusz Marcin KLOTZ

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 31 sierpnia 2008
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