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Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy odwracają się od nich: »Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, 

kto chce pożyczyć od ciebie«Mt 5, 42. »Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!«Mt 10, 8. Jezus Chrystus rozpozna swoich wybranych po tym, co 786, 525, 544, uczynili 

dla ubogichPor. Mt 25, 31-36. Gdy „ubogim głosi się Ewangelię”Mt 11, 5; Por. Łk 4,18, jest 853 to znak obecności Chrystusa. [KKK, 2443] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ELIASZ I WDOWA Z SAREPTY, MISTRZ FLAMANDZKI (XVI w., Brugia), 1500-20, prawy część dyptyku, olejny 

na dębowym panelu, 9159 cm, muzeum Groeninge, Brugia; źródło: www.wga.hu 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 17,10-16 

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, 

pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: 

„Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”. Ona zaś zaraz 

poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, proszę, dla mnie 

i kromkę chleba”. 

Na to odrzekła: „Na życie Pana, twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko 

garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka 

kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. 

Zjemy to, a potem pomrzemy”. 

Eliasz zaś jej powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw 

zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie 

i twemu synowi zrobisz potem. 

Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: »Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka 

oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię«”. 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej 

syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy 

nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

On wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych. 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 9,24-28 

Najmilsi! 

Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej 

odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać 

się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować 

jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej 

musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 

ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę 

z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz 

jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się 

nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

AKLAMACJAMt 5,3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 12,41-44 

Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 

drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też 

jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam 

wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 

do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś 

ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MIKOŁAJ TAVELIČ 
Urodził się ok. 1340 w Szybeniku, w środkowej Dalmacji, w zamożnej, szla-

checkiej rodzinie chorwackiej. 

W 1365 wstąpił do franciszkanów, a następnie w 1372, w od-
powiedzi na bullę Grzegorza XI, udał się, wraz z Deodatem 
Aribertem z Rustinicio w Akwitanii, do Bośni – dewastowanej 
manichejską herezją bogomiłów - jako duszpasterz. 

Po latach niełatwej pracy (nawrócono ok. 50,000 heretyków), 
w 1384 zgłosił się, z Deodatem, na misje do Ziemi Świętej. 

Zamieszkali w konwencie św. Salwatora w Jerozolimie. Opie-
kowali się miejscami kultu oraz przybywającymi pielgrzymami. 
Studiowali język arabski. 

W 1391 Mikołaj i Deodat, z Piotrem z Narbonny i Stefanem 
z Piedmontu zdecydowali się – idąc śladami św. Franciszka - 
na najbardziej bezpośrednią metodę nawracania wyznawców 
islamu – udali się do meczetu Omara w Jerozolimie. 

Nie wpuszczono ich, ale zaprowadzono do pałacu sędziego 
muzułmańskiego (qadi). Tam zaczęli czytać z przygotowanego 
– po teologicznych konsultacjach - memorandum, że wszyscy 
ludzie powinni zaakceptować naukę Chrystusa, prawdziwego 
Boga i człowieka, który dla zbawienia świata poniósł śmierć 
na krzyżu, i odrzucić twierdzenia Mahometa. 

Gromadząca się tłuszcza najpierw ze zdumieniem, a potem 
coraz większą złością, słuchała misjonarzy. Nikt w tym miejscu 

tak odważnie nie bronił chrześcijańskiego Credo… 

Zażądano od misjonarzy wyrzeczenia się wiary. Odmówili, mówiąc „Przyszliśmy 
tu z polecenia Bożego. Jeśli nie uwierzycie w Jezusa Chrystusa i nie przyjmiecie 
Chrztu św. - nie będziecie mieć życia wiecznego”. 

Zostali brutalnie pobici i uwięzieni. Sąd skazał ich na śmierć. Oczekując na egze-
kucję byli w więzieniu torturowani. Po trzech dniach wyrok wykonano – wszyscy 
zostali, na oczach zgromadzonego tłumu ścięci w pobliżu bramy Dawida. Ciała 
męczenników poćwiartowano i spalono, a prochy rozrzucono na wiatr… 

Kult Mikołaja zatwierdził w 1889 Leon XIII. Wszyscy czterej zostali w 1970 
kanonizowani przez Pawła VI. 

Mikołaj był pierwszym kanonizowanym Chorwatem… (uroczystość 14 listopada) 

il.: ŚW. MIKOŁAJ TAVELIC, MISIC, Ivan (?), 2000, drewno, Biblijny Ogród Pokoju, Kalnik; 
źródło: www.krizevci.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/master/zunk_fl/16_paint/1/04adora2.html
http://www.krizevci.net/biblijskivrt/htm/e-prica.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.XI (środa): 91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 

święto narodowe. Pamiętajmy! w tym dniu o modlitwie w inten-

cji Ojczyzny, polecając Bogu trudne „dzisiaj” i nieznane „jutro” 
naszego kraju. Niech ofiary wojen, ich męczeńska śmierć, zmo-
bilizują nas do odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. 

 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 na Mszy św. 
o 18:00. Obecność dzieci wraz z rodzicami ze szkół w Brześ-
cach i Słomczynie obowiązkowa. Zapraszamy również bar-
dzo gorąco dzieci i rodziców z innych szkół, ale mieszka-
jących na terenie naszej parafii. 

 W zakrystii i kancelarii są przyjmowane wypominki roczne 
i intencje na Msze św. Każda chrześcijańska rodzina powinna! 

zamówić przynajmniej dwie Msze św.: jedną w intencji 
żywych, drugą za zmarłych. 

 Cmentarz parafialny jest ubezpieczony. Za wszelkie szkody 
powstałe na terenie cmentarza można uzyskać odszko-
dowanie, pod warunkiem wszelako, iż istnieje aktualny akt 
dzierżawy grobu. Osoby, których groby zostały uszkodzone, 
a nie posiadają takiego aktu, nie mogą liczyć na odszkodo-
wanie! 

 Zmarł wieloletni kościelny parafii Słomczyn p. Stanisław 
Kamać (patrz poniżej). Jego pogrzeb odbędzie się 
9.XI (poniedziałek) o 11:00. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Henryk KOZAKIEWICZ, † 3.XI.2009, l. 71 

śp. Stanisław KAMAĆ, † 5.XI.2009, l. 90 

śp. Iwona RĘBIŚ, † 6.XI.2009, l. 29 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.XI 
(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 

9.XI 
(poniedziałek) 

  

18:00 † Stefana Knapa, w 30tym d. od śmierci 

10.XI 
(wtorek) 

7:30  

  

11.XI 
(środa) 

  

18:00 
† Adama Ireny Jana Zająców 

Stefanii Stanisława Marioli Gomułków 

12.XI 
(czwartek) 

7:30  

  

13.XI 
(piątek) 

7:30  

17:30 † Stanisława Osucha 

14.XI 
(sobota) 

7:30  

17:00 † Tadeusza Elżbiety Korytek w IIgą r. śmierci 
17:30 WYPOMINKI 

18:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA 

TESTAMENT ROTMISTRZA „WITOLDA” 
Ten tabor spod Cecory, rycerze w popękanych zbrojach 

z krwawym słońcem odbitym w tarczach 

ten tabor dalej wędruje naszym krajem; w miejsce 

tych co padli wstępują następni 

z bagien Raszyńskiej grobli, z ośnieżonych 

mogił Styczniowego Powstania, z krwawych 

lodowców kołaczących o ujście Jeniseju - - - 

Oni nie zginą. Oni 

mają już śmierć poza sobą 

została im tylko walka – obowiązek 

przekraczający czas i przestrzeń i śmierć. 

Którejś nocy usłyszysz 

stukanie ręką w szybę. To oni. 

I pójdziesz za nimi wszędzie, 

bo wszędzie w tym kraju jest front. 

Zmienia się 

tylko wróg 

i rodzaj broni: 

lanca pochylona 

w ataku 

na niemieckie 

okopy nad Bzurą, 

sweter w którym 

ukryte szczęki 

śmiercionośnych 

owadów 

wiersz, 

który stary poeta 

mówi żywym – 

w trupiarni, 

po apelu. 

Wszędzie jest front, w każdym z nas. 

Pewnej nocy i ty 

usłyszysz stukanie do okna 

nie zadając pytań – dołączysz 

do taboru wędrującego tym krajem 

poprzez czas i przestrzeń i śmierć. 

URBANKOWSKI, Bogdan (ur. 1943, Warszawa), z. „GŁOSY” 

il.: WITOLD PILECKI PRZED KOMUNISTYCZNYM BEZPRAWIEM (W TLE INNI „OSKARŻENI”), 1948; 
źródło: www.zwoje-scrolls.com 

Witold Pilecki (1901, Ołoniec w Karelii – 1948, Warszawa), rotmistrz, członek AK i NIE, powstaniec 
warszawski. Dobrowolnie dostał się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zorganizował tam 
działalność konspiracyjną, pomógł uciec dziesiątkom więźniów, sam też uciekł. Aresztowany przez 
komunistycznych zdrajców, skazany, stracony. Kawaler (pośmiertnie) Orderu Orła Białego. 

POCZET PAPIEŻY (144): BENEDYKT VIII 
Teofilatto dei Conti di Tuscolo był drugim synem Grzegorza, hrabiego 

Tuskulum, i Marii. Poparty przez swoją rodzinę, mimo że był osobą świe-

cką, uzyskał w 1012 godność papieską przyjmując imię Benedykta VIII. 

Zapewnił spokój w Rzymie i Włoszech poprzez ostateczne złamanie potęgi 

rodu Krescencjuszy (pokonał ich kandydata, anty-papieża Grzegorza VI) - 

władzę świecką w Rzymie objął jego brat Romanus di Tuscolo (późniejszy 

papież Jan XIX). Sprzymierzył się również z Normanami, którzy pojawili się 

na południu Włoch, a przy pomocy wojsk z Pawii i Genui wypędził 

Saracenów z Sardynii (zwycięska bitwa morska pod Cannoe w 1019). 

W 1014 w Rzymie koronował króla Henry-

ka II Bawarskiego na cesarza, a jego żonę 

Kunegundę na cesarzową. Osobiście 

udał się do Niemiec podnosząc w ten 

sposób prestiż Stolicy Apostolskiej. 

Odwiedził Fuldę i poświęcił katedrę 

w Bambergu. Od Henryka uzyskał 

potwierdzenie przywilejów i darowizn 

Karola Wielkiego i Ottona, a także 

zapewnienie swobody wyboru papieży, 

choć koronacja papieska miała odbywać 

się w obecności posłów cesarskich… 

Wziął udział w synodzie w Pawii w 1022, który 

poparł reformy kluniackie, potępił symonię, zabronił zawierania mał-

żeństw kapłanom po subdiakonacie i konkubinatu wszystkim duchownym. 

Ustalono kary za nieprzestrzeganie celibatu. A Henryk II zatwierdził te de-

krety i uznał je za prawo obowiązujące w całym cesarstwie. 

Za pontyfikatu Benedykta powstał zakon kamedułek, żeńskiej gałęzi 

wywodzącego od św. Romualda zakonu kamedułów. 

Wprowadził do liturgii rzymskiej Mszy św. śpiew Credo według nicejskiego 

wyznania wiary, wraz z wyrazem Filioque. To dzięki niemu zwyczaj 

śpiewania pieśni religijnych podczas sprawowania Mszy św. stał się 

obowiązującą normą. 

Za jego pontyfikatu Henryk II odbył nieudaną wyprawę zbrojną na Polskę, 

zakończoną układami w Budziszynie w 1018. Dopiero w 1024, gdy cesarz, 

zaciekły przeciwnik Bolesława Chrobrego, zmarł otworzyła się droga do ko-

rony królewskiej dla polskiego władcy… 

Nie zdążył aliści uczynić tego Benedykt, zmarł bowiem w Rzymie w 1024, 

tuż po cesarzu. Pochowany został w bazylice św. Piotra. 

il. BENEDYKT VIII, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.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.zwoje-scrolls.com/zwoje09/text02p.htm
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=143
http://www.swzygmunt.knc.pl/

