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W służbie uwielbienia Boga i w wypełnianiu Jego zamysłu uczestniczą „zjednoczeni” w Chrystusie: Moce niebieskiePor. Ap 4-5; Iz 6, 2-3, całe stworzenie (czterech 335 

żyjących), słudzy starego i nowego Przymierza (dwudziestu czterech Starców), nowy Lud Boży (sto czterdzieści cztery tysiącePor. Ap 7, 1-8; 14, 1), a zwłaszcza 

męczennicy zabici „dla Słowa Bożego”Ap 6, 9, Najświętsza Matka Boża (NiewiastaPor. Ap 12; Oblubienica 1370 BarankaPor. Ap 21, 9), a wreszcie „wielki tłum, którego nie 

mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”Ap 7, 9. [KKK, 1138] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 
ADORACJA BARANKA, PLACIDUS, Stephanus Garsia (XI w.), w „Saint-Sever Beatus” („Apokalipsa z Saint-

Sever”), manuskrypt, Bibliothéque Nationale de France, Paryż; źródło: beatus.saint-sever.fr 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 7,2-4.9-14 

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, 

mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czte-

rech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 

„Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy 

na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 

sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń 

synów Izraela. 

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 

Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem 

donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tro-

nie, i Barankowi”. 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, 

i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, 

i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!” 

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani 

w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, 

ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, 

i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 24 

REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem On go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, 

kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana 

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 

Oto pokolenie tych, co Go szukają, 

którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3,1-3 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, 

bo ujrzymy Go takim, jaki jest. 

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 

święty. 

AKLAMACJAMt 11,28 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 

i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. RUPERT MAYER, PREZBITER 
Urodził się w 1876 w Stuttgarcie w zamożnej rodzinie kupieckiej jako drugi syn 
Ruperta Mayera i Emilii z domu Wörle. Studiował teologię i filozofię we Fryburgu, 
Monachium i Tybindze. Potem wstąpił do seminarium w Rottenburgu i w 1899 
przyjął święcenia kapłańskie. Rok później rozpoczął nowicjat w zakonie jezuitów 
w Feldkirch (Austro-Węgry). 

W 1912 został kapłanem imigrantów i potrze-
bujących w Monachium. W 1914 po wybuchu 
I wojny światowej został kapelanem wojskowym. 
Dwa lata później w wyniku wybuchu granatu 
stracił lewą nogę. Był pierwszym kapelanem 
nagrodzonym Żelaznym Krzyżem… 

Po wojnie powrócił do Monachium. Prowadził 
Kongregację Maryjną, wspomagał najuboższych, 
głosił w kościele św. Michała kazania i konfe-
rencje. Odprawiał niedzielne Msze św. na dwor-
cu kolejowym – dla wygody podróżujących… 

Już w 1919 poznał Adolfa Hitlera. Ocenił go jako 
„wyjątkowego mówcę i podżegacza, nie przy-
wiązującego zbytniej wagi do prawdy”. W 1923 
w Bürgerbraukeller powiedział zgromadzonym 
zwolennikom Hitlera, iż nie można być jednocze-
śnie katolikiem i nazistą. Zapamiętano mu to… 

Po 1933 „kulawy apostoł”, jak go nazywano, 
otrzymał zakaz głoszenia kazań. Nie posłuchał. W 1935, gdy zabroniono zbierania 
datków na cele dobroczynne, zaprotestował stając z puszką przed kościołem. 
W 1937, po wygłoszeniu kolejnego kazania, aresztowano go po raz pierwszy. 
Dostał wyrok z zawieszeniem. Drugi raz aresztowany został rok później w Lands-
berg am Lech. Wyszedł po paru miesiącach w rezultacie amnestii. 

Trzeci raz zatrzymano go w 1939. Tym razem zesłano go do obozu 
koncentracyjnego w Oranienburg-Sachsenhausen. Tam raptownie pogorszył się 
stan jego zdrowia i hitlerowcy, nie chcąc czynić z niego męczennika, internowali 
go w benedyktyńskim opactwie w Ettal. Przebywał tam, w bezradności, poczuciu 
bycia „martwym za życia”, do końca wojny… 

W 1945 wrócił do Monachium. Znów do pracy z najsłabszymi, potrzebującymi. 
Nie na długo. Podczas Eucharystii, w dniu Wszystkich Świętych, kilkukrotnie 
powtórzył zgromadzonym słowa „Mój Pan!” i odszedł do Niego… 

Grób tego „Apostoła Monachium” (w Pullach) szybko stał się celem pielgrzymek 
(czcili go m.in. rodzice Józefa Ratzingera), dlatego już w 1948 ciało przeniesiono 
do krypty w Bürgersaalkirche w Monachium. 

Beatyfikował go w 1987, w Monachium, Jan Paweł II… (uroczystość 3 listopada) 

il.: BŁ. RUPERT MAYER; źródło: www.brewiarz.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://beatus.saint-sever.fr/htm/john/f120v-121.htm
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-03b.php3
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.XI (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 Zwyczajem lat ubiegłych nie ma Mszy św. o 18:00. 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (poniedziałek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. Jest to dzień, w którym 
Kościół miłością i modlitwą obejmuje zmarłych oczekujących 
na dar naszej modlitwy, pamięci i miłości. 

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

Podczas procesji będą odczytywane wypominki 
jednorazowe. 

 5.XI (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Podczas Mszy św. modlitwy o powo-
łania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Zapraszamy! 

do wspólnej modlitwy w tak ważnej intencji! 
 6.XI (piątek): PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: 

 o 15:45 dla dzieci. 
 o 18:00. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 7.XI (sobota): PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 8.XI (niedziela): Spotkanie Kół Żywego Różańca, przeniesione 

z 1.XI, po sumie. 
 Księża przyjmują na wypominki roczne i jednorazowe, w za-

krystii lub kancelarii. Za zmarłych z wypominek rocznych 
jest odprawiana Msza św. w każdą 2gą sobotę miesiąca 
o 18:00, a z jednorazowych w czasie procesji za zmarłych, 
1.XI - na cmentarzu i 2.XI - w kościele. 
Pamiętajmy!, że jeżeli czasami brakuje czasu, lub ktoś 

zapomni, w kościele trwa modlitwa za naszych kochanych 
zmarłych, którzy maja prawo do naszej miłości, modlitwy, 
pamięci. Znicze i kwiaty nie zastąpią modlitwy. 

 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. 

 21.XI (sobota): Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. 
Koszt – 35 zł. Zapisy u ks. Wikariusza. Zapraszamy! 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

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

 

Adam Stanisław WITMANOWICZ, Góra Kalwaria 

 
Gabriela GÓRSKA, Cieciszew 

Julia CISZEWSKA, Słomczyn 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.XI 
(poniedziałek) 

8:45  

15:45  

18:00 
† Genowefy i Zbigniewa Gutowskich, zmarłych 

z całej rodziny Gutowskich i Janiszków 

3.XI 
(wtorek) 

7:30  

  

4.XI 
(środa) 

7:30  

  

5.XI 
(czwartek) 

7:30  

18:00 † Janiny i Stefana Zduńczyków 

6.XI 
(piątek) 

  

15:45  

18:00 † Józefa Pióreckiego Stanisławy i Janiny Wasiak 

7.XI 
(sobota) 

  

17:30 † Mariany Kwiatkowskiej, w 30ty d. od śmierci 

18:00 † Jana Boreckiego, w IIIcią r. śmierci 

8.XII 
(niedziela) 

8:45 † Leona Józefa Brudniewskich 

10:30 † Tadeusza Filipiny Kazimiery Ziemskich 

12:00 za parafian 

18:00 
† Stefana Reginy Rawskich 

i całej rodziny Wasilewskich 

UMARLI… ZNAJOMI… KOCHANI… 
Idą ku mnie tylko kalinami 

Po cierniach, po sinych jagodach, 

umarli, znajomi, kochani. 

Idą ku mnie tylko po szelestach, 

między wichry zadyszane wplątani: 

„Ty tu? … Ach, cóż za pogoda…” 

Od szronów - brwi ich siwe, 

młode rzęsy dziwnie ociężały… 

I głaszczę ich, choć wiem, że - nieżywi… 

Znajomi, … ci, których kochałam: 

Jaś, co spalił się wraz z samolotem, 

i Kazio, co zginął potem, 

Pawełek, oceanem przykryty, 

Tadzio zastrzelony przez bandytów… 

Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 

idą ku mnie, idą kalinami 

znajomi… umarli… kochani. 

IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera (1892, Wilno – 1983, Poznań) 

il.: NAGROBEK ALEKSANDRA HRYNIEWICKIEGO, prałata wileńskiego, cmentarz na Rossie, Wilno; 
źródło: commons.wikimedia.org 

EPITAFIA… 
Magdaleno! 

Nas nic nie dzieli, a ten twój grób, 

Tylko umocnił nasz święty ślub, 

I skrócił tylko ów błogi czas, 

Który na wieki połączy nas. 

Mąż. 

ś.p. Magdalena z Galińskich Korytowska, †18.IX.1855 

Gdy śmierć serce rodziców swym ciosem rozdarła, 

A mogiła ich szczęście, nadzieje zawarła, 

Całą ich pociechą te słowa o Panie! 

Nie nasza, lecz Twoja wola niech się stanie. 

ś.p. Florjan Fukier, 2.IV.1845 – †4.IV.1854 

Ty jeden synu nam dni osładzałeś, 

Lecz Boskiego wyroku usłuchać musiałeś. 

Krótkie dni twej pielgrzymki wcześnie się skończyły. 

Byłeś dla nas nadzieją, bądź dla Boga miły. 

ś.p. Józef Bobowski, lat 19, †20.V.1853 

Pan czytał w sercu, ludzie słów słuchali; 

Pan patrzał w duszę, ludzie ciało znali. 

Pan łzy pozbierał, ludziom noc je kryła, 

Pan przyjął ducha, kość kryje mogiła! 

ś.p. Ksawery Żabicki, lat 36, †17.VIII.1852 

Ty nie czujesz zimny grobie, 

Ni łez naszych, ni cierpienia. 

Złożyliśmy matkę w tobie, 

Cel naszego uwielbienia! 

Matkę! szczęście, życie dzieci, 

Skarb najdroższy przywiązania, 

Boże! niech jej gwiazda świeci, 

Aż do chwili zmartwychwstania. 

ś.p. Katarzyna z Jakubowskich Szulc, lat 83, 
†1.V.1853 

źródło: W.K. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą: t. 3, Warszawa, 1858 

il.: CHRYSTUS, cmentarz Łyczakowski, Lwów; źródło: commons.wikimedia.org 

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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cmentarz_na_Rossie_2007_5.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isus_Chrystos.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

