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Jezus czcił Świątynię, przybywając do niej jako pielgrzym na święta żydowskie, oraz umiłował zazdrosną miłością to mieszkanie  Boga wśród ludzi. 

Świątynia jest figurą Jego misterium. Jeśli Jezus ogłasza jej zburzenie, to ukazuje w ten sposób swoje własne wydanie na śmierć i wejście historii 

zbawienia w nową epokę, w której Jego Ciało będzie ostateczną Świątynią. [KKK, 593] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

 
JEZUS W PORTYKU SOLOMONA, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1896, 

farby wodne na podkładzie grafitowym na szarym papierze, 18.726.5cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; 
źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 8, 22-23. 27-30 

Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia 

izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! 

Nie ma takiego Boga, jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, 

tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą 

Cię z całego swego serca. 

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa 

najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbu-

dowałem. 

Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój, Panie, 

i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się 

ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. 

Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: 'Tam będzie moje imię', tak aby 

wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wy-

słuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się 

będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania 

w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz!”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 84 

REFREN: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. 

Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, 

gdzie złoży swe pisklęta: 

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże! 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, 

nieustannie Cię wielbiąc. 

Spójrz, Boże, tarczo nasza, 

wejrzyj na twarz Twego Pomazańca. 

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich 

lepszy jest niż innych tysiące: 

wolę stać w progu mojego Boga 

niż mieszkać w namiotach grzeszników. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3, 9b-11. 16-17 

Bracia: 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 

Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 

AKLAMACJAMt 21, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, 

i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10, 22-30 

Obchodzono w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zi-

mie. 

Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi 

i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty 

jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”. 

Rzekł do nich Jezus: »Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, 

których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 

Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają 

mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. 

Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich 

wyrwać z ręki mego Ojca. 

Ja i Ojciec jedno jesteśmy«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ RUA, GENERAŁ ZAKONU SALEZJANÓW 
Urodził się w 1837 w Turynie. Był ostatnim z 9-ciorga dzieci Giovanniego Battista 
Rua. Ojciec, który wkrótce osierocił rodzinę, był dyrektorem fabryki broni, 
przy której księża prowadzili szkołę elementarną. 

Ok 1847 Michał trafił do założonego przez Jana Bosko „Oratorium” dla chłopców. 
Przy pierwszym spotkaniu, odrywając kartkę z obrazkiem z zeszytu, Don Bosco 
miał mu powiedzieć: „Zawsze będziemy dzielić się tak jak teraz, po połowie”… 
A że zamierzał doprowadzić do kapłaństwa najlepszych chłopców, aby mogli 
kontynuować jego dzieło, zaproponował więc Michałowi naukę łaciny i dalsze 
studia. Zaproponował też chłopcu, by zamieszkał przy „Oratorium”… 

W 1855 Michał złożył śluby zakonne i objął, już jako kleryk, prowadzenie 
„Oratorium”. Do najpiękniejszych chwil jego życia należała 

pielgrzymka do Rzymu, wraz z Janem Bosko, w 1858 
- wtedy też Don Bosco zwierzył mu się, jako jed-
nemu z pierwszych, z pomysłu stworzenia „zgro-
madzenia salezjańskiego” i rozpoczęły się zabie-
gi o zatwierdzenie reguł Towarzystwa. Michał 
został pierwszym duchowym kierownikiem zgroma-
dzenia (1859).   

Po ukończeniu seminarium duchownego Michał 
został w 1860 kapłanem, pierwszym wycho-

wanym przez Jana Bosko. 

Towarzyszył mu jako najbliższy współ-
pracownik, przez 36 lat, do końca jego 

życia. Był rektorem szkoły w Mirabello 
(1863-65), wice-rektorem w Valdo-
cco, zarządzał Letture Cattoliche 
(czytelnia katolicka). Współpracował 
przy założeniu żeńskiej rodziny 
zakonnej Córek Maryi Wspomoży-

cielki Wiernych, powołanej do życia 
w 1875. 

A po śmierci Jana został w 1888, na 
życzenie tegoż ostatniego, generalnym przełożo-

nym (Rector Major) zgromadzenia oo. salezjanów. 

Cały swój czas poświęcał potrzebującej młodzieży. Podczas wielu podróży po Eu-
ropie i Bliskim Wschodzie, tam gdzie rozkwitało dzieło salezjańskie, nieustannie 
odwoływał się do założyciela: „Don Bosco mówił…”, „Don Bosco czynił to tak…”, 
„Don Bosco chciałby…” 

Był chodzącą regułą (zwano go zresztą „Żyjąca Reguła”) dla siebie i dla współ-
braci. Naoczni świadkowie twierdzili również, że miał dar czytania w sercach, 
przepowiadania przyszłości, uzdrawiania, czy rozmnażania pokarmów… 

Michał przyjmował pierwszych Polaków do zgromadzenia. Zawdzięczamy mu za-
istnienie salezjanów w Polsce. 

Towarzystwem Salezjańskim kierował 22 lata, aż do śmierci w 1910 w Turynie. 

Zostawił swoim następcom 341 domów w 30 krajach i około 4000 członków. 

Do chwały ołtarzy wyniósł go Paweł VI w 1972. Powiedział wtedy: „Rodzina 
salezjańska miała założyciela w Don Bosco, a kontynuatora w Don Rua… Synowi, 
uczniowi, naśladowcy, [który] przykład świętego założyciela uczynił szkołą życia, 
jego Regułę duchowym wskazaniem, jego świętość zasadą i wzorem: i strumień 
stał się rzeką…” 

Ciało bł. Michała czczone jest w krypcie bazyliki Maryi Wspomożycielki Wiernych 
(di Maria Ausiliatrice) w Turynie-Valdocco. (uroczystość 29 października) 

il.: BŁ. MICHAŁ RUA; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13444
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=35150&pic=35150H.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej. 

 Nabożeństwa różańcowe odprawiane są o 17:30. 

 Msze św. o 17:00 i, po nabożeństwie, o 18:00. 
 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 

 dla dzieci – w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży – w każdy piątek o 17:30. 

Szczególny obowiązek uczestnictwa w nich mają kandydaci 

do bierzmowania; jest to bowiem jeden z elementów 
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 31.X (sobota): Ostatnie nabożeństwo w tym roku o 17:30. 
 25.X (niedziela): O 15:00 koncert muzyki dawnej - w hołdzie 

Janowi Pawłowi II - kwartetu instrumentalnego i chóru kame-
ralnego szkoły muzycznej. Serdecznie zapraszamy! 

 30.X (piątek): Wystawa prac dzieci „Październik miesiącem 
różańca, mój dar dla Matki Bożej”. Po nabożeństwie 
różańcowym dla dzieci o 15:45 przyznane zostaną nagrody 
i wyróżnienia. Zapraszamy szczególnie dzieci! 

 1.XI (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 Suma, z procesją za zmarłych, o 12:00 na cmentarzu. 

W tym czasie nie będzie Mszy św. w kościele. 
 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00. 

 2.XI (poniedziałek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 
 Msze św. o 8:45, 15:45 i 18:00. 
 Po Mszy św. o 8:45 procesja - po kościele - za zmarłych. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 

zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 Księża przyjmują na wypominki roczne i jednorazowe, w za-
krystii lub kancelarii (1.XI również na cmentarzu). Za zmar-
łych z wypominek rocznych modlimy się w każdą 2gą sobotę 
miesiąca o 17:30, a z jednorazowych w czasie procesji 
za zmarłych, 1.XI - na cmentarzu i 2.XI - w kościele. 

 15.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 

dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą 3cią niedzielę miesiąca (poza ostatnim 
spotkaniem w maju, które odbędzie się w pierwszą 
niedzielę) na Mszy św. o 18:00. Obecność dzieci wraz z ro-
dzicami ze szkół w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa. 
Zapraszamy również bardzo gorąco dzieci i rodziców z in-
nych szkół, ale mieszkających na terenie naszej parafii. 

 Zakończono prace remontowe na plebani. Odmalowane 
zostały pokoje dla księdza wikarego, wycyklinowano i poma-
lowano podłogę, pomalowano klatkę schodowa, schody 
i 7 par drzwi. 
Oczyszczono z rdzy i pomalowano bramy, oczyszczono i po-
malowano drzwi wejściowe i boczne do kościoła i zakrystii, 
oraz drzwi wewnętrzne w zakrystii. Zakupiono i wymieniono 
oświetlenie na żarówki energooszczędne. 
Uzupełniono zdewastowane ogrodzenie oraz wymieniono 
zadaszenie do wejścia na pocztę i od strony mieszkania 
pana organisty. 
Ponadto zbudowano szambo przed budynkiem parafialnym 
mieszczącym pocztę oraz toaletę w pomieszczeniach poczty. 

Aktualnie trwają zaawansowane przygotowania zmierzające 
do ogrzania świątyni. Jeżeli otrzymamy zgodę konserwatora 
to jeszcze w tym roku rozpoczniemy przygotowania do o-
grzania kościoła. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 22.XI na su-
mie o 12:00. Zgłoszenia do 14.XI w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
15.XI po sumie, w kościele. 

 Na dni nadchodzącego tygodnia Księża życzą! wszystkim 

parafianom i gościom wiele łask Bożych, zdrowia i wszelkiego 
dobra, chorych i cierpiących polecamy modlitwie. 
Do życzeń dołącza się redakcja. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
24.X.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Daniel Piotr LASKOWSKI i Beata WIEWIÓRA 

Jacek Tomasz TOMCZUK i Magdalena PENCONEK 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

WITAMY! 
24.X.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

 Filip Edward KOLET, Warszawa  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.X 
(poniedziałek) 

17:00 † Marianny Cygan 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Heleny Mikołaja Franciszka Sykulak 

27.X 
(wtorek) 

17:00 
† Andrzeja Osucha, w IXtą r. śmierci, Marianny 

Eugeniusza Utratów, Apolonii Bolesława Osuch 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Heleny Dąbrowskiej, w VItą r. śmierci 

28.X 
(środa) 

17:00 
† Jana Kucickiego, w Iszą r. śmierci, Heleny 

Kucickiej i całej rodziny Kucickich i Milewskich 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
† Tadeusza Jana Antoniego Baran, 

Franciszki Władysława Węcławiak i 
całej rodziny Węcławiaków 

29.X 
(czwartek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 † Jana Stępnia Barbary Sikorskiej 

30.X 
(piątek) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 
† Kazimierza Marii Kalińskich, 

Anny Wandy Bolesława Boguckich 

31.X 
(sobota) 

17:00  

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 W XXXtą rocznicę ślubu Ireny i Kazimierza 

1.XI 
(niedziela) 

8:45 
† Mieczysława Kłoszewskiego, 

Zofii Jana Zduńczyków 

10:30 
† Cecylii Józefa Kwiatkowskich, Anny i Józefa 

Deczewskich i ich rodziców 

12:00 za parafian 

POLSKIE MADONNY (127): PANI NA RÓŻANYMSTOKU 
Obraz z XVII w., dzieło nawróconego z luteranizmu Jana Szrettera, nabyła 

rodzina Tyszkiewiczów i umieściła w dworze w Krzywym Stoku. Jesienią 

1658 przed obrazem wystąpiły zjawiska, które uznano za cudowne. 

Dla gromadzących się wiernych Tyszkiewiczowie zbudowali drewniany 

kościół, a w 1661 ufundowali klasztor dominikanów. Miejsce zaczęto zwać 

Różanymstokiem… 

W dobie zaborów zakon dominikański z woli cara 

uległ w 1846 kasacji, ale pielgrzymki trwały nadal. 

Miały miejsce manifestacje patriotyczno-religijne 

(m.in. w 1861). Do 1866, gdy, po powstaniu stycznio-

wym, parafię skasowano, a kościół pod osłoną wojsk 

rosyjskich przekazano prawosławiu i zamieniono na ce-

rkiew. Różanystok przemianowano na Krasnystok. 

W 1901 klasztor przejęły, i rozbudowały, prawo-

sławne mniszki. Te w 1915, na początku I wojny św., 

uciekając przed Niemcami zabrały Cudowny Obraz… 

Zaginął na wiele lat. Różanystok w 1919 przejęli oo. salezjanie a w 1928 

odtworzono kopię (130105 cm) Cudownego Obrazu. Do Różanegostoku 

powróciła jego Matka… 

Koronacji dokonał kard. Franciszek Macharski 28.VI.1981, zastępując 

zmarłego Prymasa Tysiąclecia, kard. Wyszyńskiego, który odszedł do Pana 

miesiąc wcześniej… 

A w 1996 w monastyrze w Połocku (Białoruś) oryginał odnalazł się … 

adres: Sanktuarium Maryjne, oo. salezjanie, Różanystok 16, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
 źródło: www.rozanystok.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.rozanystok.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

