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Słowo „Kościół” oznacza „zwołanie”. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli Lud Boży; karmieni Ciałem Chrystusa, 

sami stają się oni Ciałem Chrystusa. [KKK, 777] 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 
WYPĘDZENIE PRZEKUPNIÓW ZE ŚWIĄTYNI, HABERSCHRACK, Mikołaj (XV w., Kraków), poliptyk augustiański, 

fragm., ok. 1468, Muzeum Narodowe, Kraków; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

Z 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 zbudowałem. 

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

Bracia: 

Jesteście Bożą budowlą. 

Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem 

fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy 

na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego 

niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga 

jest święta, a wy nią jesteście. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,  

aby moja obecność trwała tam na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 13-22 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, 

oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz 

ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 

porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, 

co sprzedawali gołębie, rzekł: »Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca 

mego targowiska«. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

„Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.  

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz 

się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: 

»Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo«. 

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 

a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni 

swego ciała.  

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, 

że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. FRANCISZKA Z AMBOISE, KSIĘŻNA I ZAKONNICA 
Urodziła się w 1427 w rodzinie wicehrabiego Amboise. Z powodów politycznych 
w wieku 4 lat została zaręczona z Piotrem, drugim synem Jana VI, księcia 
(łac. dux) Bretanii. Małżeństwo z Piotrem zawarła w 1442, gdy miała 15 lat. 

Franciszce, osobie łagodnej i pogodnej, udało się, powoli, zmienić dość ponure 
usposobienie męża. Zaczął pomagać jej w dziełach charytatywnych, zakładaniu 
szpitali, odpokutował też przewinienia dzieciństwa i młodości… 

W 1450 Piotr został księciem Bretanii. 
Franciszka dużą część swojej fortuny 
przeznaczyła na powstanie konwentu 
klarysek w Nantes. Brała również udział 
w przygotowaniach do kanonizacji 
św. Wincentego Ferrera, wspomagała 
konwent dominikański w Nantes. 

Zawarła też, co okazało się później 
bardzo istotne, znajomość z bł. Janem 
Sorethem, generałem zakonu 
karmelitańskiego, który w 1452 założył 

pierwsze zgromadzenie karmelitańskich zakonnic. 

W 1457 Piotr odszedł do Pana. Dwór zapamiętał okres jego panowania 
jako „czasy błogosławionej księżnej”… 

Franciszka zdecydowała się poświęcić resztę życia Bogu. W 1463 uposażyła 
pierwszy we Francji żeński konwent karmelitański, w Bondon w pobliżu Vannes, 
i przyjęła pierwsze zakonnice. Przyjął on nazwę „Trzech Marii” („Trois Marie”). 
W pięć lat później, w 1468 Franciszka rozpoczęła w nim nowicjat… 

Święcenia złożyła rok później. Ta księżna została „służką Chrystusa”… 

Początkowo pracowała jako pielęgniarka w klasztornym szpitaliku. W 1473 
została jednakże wybrana przeoryszą i była nią do już do końca życia. 

Stała się przykładem poświęcenia i charyzmatu karmelitańskiego. Wprowadziła 
ścisłe przestrzeganie reguły karmelitańskiej. Codzienna Komunia św. była normą. 
Uchroniła swoje klasztory przed złem, które zżerało zakony bardziej otwarte 

na przeróżne tzw. modne trendy… 

Wkrótce konwent w Bondon okazał się za mały i w 1477 Franciszka założyła 
większy w Nantes, p.w. Naszej Pani Szkotów (Notre Dame des Couets). 

Tam też ta zmarła w 1485, ponoć w stanie ekstazy. W testamencie znaleziono 
często za życia powtarzane przez nią słowa: „We wszystkim, co czynicie, 
kochajcie jeszcze bardziej Boga”. 

Wkrótce z jej wstawiennictwem zaczęto wiązać cuda i łaski otrzymane u jej grobu. 

Beatyfikował ją w 1863 Pius IX. 

il.: BŁ. FRANCISZKA Z AMBOISE; źródło: www.carmel.asso.fr (uroczystość 4 listopada) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Haberschrack/Index.htm
http://www.carmel.asso.fr/Francoise-d-Amboise-et-les.html?lang=fr
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.X (niedziela): Ostatnie nabożeństwo różańcowe o 17:30. 
 1.XI (poniedziałek): Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 Msze św. w kościele o 8:45 i 10:30. 
 O 12:00 suma, z procesją i wypominkami, na cmentarzu. 
 Uwaga: nie ma Mszy św. o 18:00. 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej, oraz na cmentarzu. Za zmar-
łych poleconych w wypominkach rocznych modlimy się 
w każdą 2gą sobotę miesiąca o 17:15 i 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 (wtorek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY 
 Msze św. o 8:45 i 18:00. 
 O 18:00 Msza św. z procesja żałobną po kościele i mo-

dlitwą za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 4.XI (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. 

 5.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. 
 13.XI (sobota): Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. 

Wyjazd o 6:00 sprzed kościoła. 
 W czasie ferii zimowych, 12–19.II.2011, organizowany jest 

wyjazd na narty dla dzieci i młodzieży z naszej parafii 
w okolice Zakopanego. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych wyjazdu udziela ks. Wikariusz. Pomoc w organizowaniu 
wyjazdu, poprzez np. wparcie materialne, mile widziana! 

 Parafialny Zespół Caritas organizuje w nadchodzące ferie 
zimowe, w dniach 12-19.II.2011, obóz narciarski dla dzieci 
i młodzieży w Śniadce Drugiej (Góry Świętokrzyskie). Koszt: 
700.- zł. Zapisy przyjmuje p. Jolanta Kornaszewska. 
Tych, którzy zechcą wspomóc finansowo wyjazd najuboż-
szych dzieci z parafii,501 prosimy o wpłaty na konto: 

Parafia Rzym-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85 05-507 Słomczyn 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 

nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
z dopiskiem: Obóz Śniadka 

Za ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 28.XI na su-
mie. Zgłoszenia do 19.XI w kancelarii. Przygotowanie 
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.XI po sumie, 
w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.XI 
(poniedziałek) 

845 
† Anny i Tadeusza BARANÓW, 

Marianny i Leona KĘPKÓW 

1030 
† Zenona MICHALAKA, 

Janiny i Józefa MICHALAKÓW, 

Katarzyny i Stanisława SKRZYPCZYŃSKICH 

1200 † zmarłych (na cmentarzu, z procesją) 

2.XI 
(wtorek) 

845 
† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, 

Anny i Józefa DECZEWSKICH, 

i ich rodziców 

1800 
† Genowefy, Zbigniewa GUTOWSKICH 

i zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

3.XI 
(środa) 

730  

1800  

4.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Agnieszki CZERNECKIEJ, 

ks. Bogusława GIERTUGI 

5.XI 
(piątek) 

730  

1545 o zdrowie dla Haliny, Ireny, Leonarda i Henryka 

1800 
† Józefa PIÓRECKIEGO, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

6.XI 
(sobota) 

730  

1800 † Iwony RĘBIŚ, w 1szą rocznicę śmierci 

7.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 † Henryka KOZAKIEWICZ 

1200 † Tadeusza i Anny NOSTIZ-JACKOWSKICH 

1800 
† Marianny, Piotra MATYJASIAK 

i całej rodziny MATYJASIAKÓW 

SURSUM CORDA! 
Zostało dla nas tylko to ostatnie błogosławieństwo, 

że nam „urągają i prześladują…”Mt 5, 11 

i „mówią kłamliwie wszystko złe”Mt 5, 11 na nas z Twego powodu, 

a Ty nam każesz cieszyć się i radować, 

bo nasza „nagroda wielka jest w niebie”Łk 6, 23. 

I staję jako pielgrzym z grudką polskiej ziemi, którą mam w szkaplerzu, 

i rzucam ją pod krzyże w Poznaniu i w Gdańsku, 

gdzie ukrzyżowano nam nadzieję, 

i modlę się za tych, co „prosto do nieba czwórkami szli”Gałczyński 

i za tych, co szli na śmierć „po kolei, 

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”Słowacki. 

Zawiesiliśmy lutnie nasze na topolachpor. Ps 137[136], 2 

jak ci, co opuścili tę ziemię – ojczyznę 

„dla chleba, panie, dla chleba”Michał Bałucki. 

Nie, kochani. Tak dziś nam modlić się nie wolno! 

I taka modlitwa jest dziś pokusą. 

A dziś jest święto nadziei! 

Przecież ponad mogiłami jest Chrystus, 

który pyta dziś Piotra: „Czemu zwątpiłeś?”Mt 14, 31 

i do apostołów mówi: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”Mt 14, 31.27. 

Podnieście głowy wasze ku górom, 

skąd przyjdzie ocalenie waszepor. Ps 121[120], 1. 

A w niebie jest Matka, która słowami Marii Konopnickiej woła: 

„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, 

Nigdym ci mego nie odjęła lica, 

Ja - po dawnemu - moc twoja i siła! 

... Bogurodzica!”Bogarodzica, Maria Konopnicka 

I są ci, którzy żebrzą Królowę słowami Cypriana Kamila Norwida: 

„Maryjo, Pani Aniołów! - u Ciebie 

O Twej korony prosim zmartwychwstanie -- 

A niech się wola Syna Twego stanie 

Na ziemi - naszej, tak, jako jest w Niebie.”Maryjo…, Cyprian Kamil Norwid 

I ci, co siewami Juliana Tuwima błagają: 

„Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 

Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych 

Jak z grzechów naszych, win przeklętych: 

Niech będzie biedny, ale czysty (…) 

Przywróć nam chleb z polskiego pola (…) 

Głupcom odejmij dar marzenia, 

A sny szlachetnych ucieleśnij …”Modlitwa, fragm. Kwiaty Polskie, Julian Tuwim 

I ci, polegli niepokonani, śpiewają partyzancką modlitwę: 

„Takiej Ojczyzny daj nam dożyć, Boże, 

i znowu klęknąć w progu naszych chat. 

Wiemy, że dobroć Twa rozwalić może 

gmachy obłudy w plątaninie krat.”Ojczyzno Moja, fragm. 

I Piotr Skarga, co jak prorok, upominając króla i senatorów, 

przysięga Bogu słowami psalmu: 

„Jeśli cię zapomnę, ojczyzno 

miła moja 

i Hieruzalem moje, 

niech zapomnę prawice ręki 

swojej. 

Niech język mój przyschnie 

do ust moich, 

jeśli pomnieć na cię nie będę, 

a jeśli cię na czele wszystkich 

pociech moich 

nie położę.”por. Ps 137 [136], 5 

A Chrystus, ten w chwale, 

taki podobny do tego sprzed kościoła 

Świętego Krzyża w Warszawie, 

wskazuje prawicą Krakowskie 

Przedmieście i woła: 

Sursum corda! 

W górę serca …. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał), „Ci w białych szatach - kim są?”, fragm., Warszawa, 1.XI.1981 

il.: KRZYŻ W ZADYMCE, CHEŁMOŃSKI, Józef (1849, Boczki k. Łowicza – 1914, Kuklówka k. Grodziska Maz.), 

1907, olej na płótnie, 137106 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.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. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 
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