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Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymiPor. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891 i nieśmiertelnymiPor. Łk 20, 36. 

Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwałyPor. Dn 10, 9-12. [KKK, 330] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚW. ŁUKASZ PREZENTUJĄCY POTRTET DZIEWICY, GUERCINO (1591, Cento - 1666, Bolonia), 1652-53, 

olejny na płótnie, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ2 MCH 7,1-2.9-14 
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich 

biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali 

wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu 

wszystkich, tak powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się 

od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć 

ojczyste prawa”. 

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: 

„Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, 

którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. 

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce 

wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: „Z nieba je otrzymałem, 

ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je 

otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą 

młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. 

Konając, tak powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, 

a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy 

wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 17 

REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 

usłysz moje wołanie, 

wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; 

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, 

ze snu powstając nasycę się Twym widokiem. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 2,16-3,5 

Bracia: 

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech 

pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. 

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się 

i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni 

od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny 

jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, 

że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje 

serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 

AKLAMACJAAP 1,5-6 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, 

Jemu chwała i moc na wieki wieków. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 20,27-38 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz 

tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bez-

dzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu 

bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 

Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy 

dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego 

z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. 

Jezus im odpowiedział: »Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w po-

wstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 

Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, 

będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, 

to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa 

‘Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba’. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. DYDAKUS (DIEGO) Z ALCALI, BRAT ŚWIECKI 
Urodził się w 1400 w ubogiej rodzinie w San Nicolás del Puerto w Andaluzji. 

Rodzice wcześnie oddali go pod opiekę przebywająego w pobliżu pustelnika 
Utrzymywał się wtedy z plecenia mat, rzeźbienia drewnianych łyżek… 

Życie religijne przyciągało go od dzieciństwa i gdy osiągnął 
odpowiedni wiek, wstąpił do franciszkańskiego konwentu 
w Arizafa, jako brat świecki, i złożył śluby wieczyste… 

W 1441 wysłano go do Fuerteventura na Wyspach 
Kanaryjskich. Musiał wykazywać się nadzwyczajną gorliwoś-
cią, pokorą i świętością, szczególnym pochylaniem się 
nad losem ubogich i chorych, skoro to jego – brata świec-
kiego – wbrew praktykom i zasadom stosowanym w zako-
nie franciszkańskim, wybrano w 1445 gwardianem! 

Przełożonym był przez 4 lat, gdy w 1449 odwołano go 
do Hiszpanii. Stamtąd rok później udał się do Rzymu, 

by uczestniczyć w uroczystościach Roku Świętego 
i kanonizacji św. Bernardyna ze Sieny. 

Pozostał tam parę lat pracując, podczas szalejącej 
epidemii, w konwencie Ara Coeli jako aptekarz 
i lekarz. Zaczęto mu przypisywać uzdrowienia, 
niewytłumaczalne z ludzkiego punktu widzenia… 

W 1452 odwołano go do Hiszpanii i wysłano do Al-
calá de Henares, gdzie ostatnie lata spędził na pokucie, oddając się rozważaniom 
i kontemplacji. Sława cudotwórcy, uzdrowiciela podążała za nim… 

Zmarł w Alcalá w 1463, do końca trzymając w ręku Krucyfiks i śpiewając pokornie 
„Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustinet” („Słodkie drzewo, słodkie 
gwoździe, rozkoszny owoc nosiło”). Podczas nabożeństwa pogrzebowego 
świadkowie zaskoczeni zostali elastycznością (brak rigoris mortis) ciała 
oraz wydzielanym przez nie intensywnym zapachem… 

Wstawiennictwu Dydakusa cudowne uzdrowienia przypisywali m.in. król Henryk 
IV Kastylijski, oraz książę Karol, syn Filipa II Hiszpańskiego. 

Dydakusa (zwanego także Diego – to on jest patronem San Diego w USA!) 
kanonizował w 1588 Sykstus V. 

Ciało Dydakusa do dziś spoczywa nienaruszone w Alcalá de Henares… 

il.: DYDAKUS Z ALCALI, ZURBARÁN, Francisco de (1598, Fuente de Cantos - 1664, Madryt), ok. 1640, Museo 
Lazaro Galdiano; źródło: en.wikipedia.org (uroczystość 12 listopada) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/guercino/1/st_luke.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diegoalcala.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.XI (niedziela): 

 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu; po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Taca przeznaczona jest na Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 7-8.XI (niedziela-poniedziałek): Można jeszcze zyskać odpust 

zupełny dla zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza 
i odmówienie modlitwy za zmarłych. 

 11.XI (czwartek): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

 Msze św. o 8:45, 10:30 – w intencji Ojczyzny i o 18:00. 
 13.XI (sobota): 

 Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Wyjazd o 6:00 
sprzed kościoła. 

 WYPOMINKI o 17:15 i o 18:00 Msza św. za zmarłych 

polecanych w WYPOMINKACH. 
 28.XI (niedziela): Msza św. w intencji pielgrzymów na Święty 

Krzyż i do Miechowa oraz o pokój w Ziemi Świętej o 12:00. 
 Księża przyjmują jeszcze na wypominki roczne. Za zmarłych 

poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą 
2gą sobotę miesiąca o 17:15 i Mszy św. o 18:00. 

 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, 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii w ostatnim czasie 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

24.X Aleksander Zenon GRZYWACZ, Gassy 

 

24.X Katarzyna SOBIECKA, Gassy 
24.X Oliwia WIŚNIEWSKA, Obory 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marianna NALEŻYTA † 28.X.2010 l. 84 

śp. Zdzisław ZDUŃCZYK † 25.X.2010 l. 77 

śp. Janina DANISZEWSKA † 20.X.2010 l. 89 

śp. Jakub WÓJCIK † 15.X.2010 l. 7 

śp. Zbigniew MAKUCH † 9.X.2010 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.XI 
(poniedziałek) 

730 w intencji Marleny 

1800  

9.XI 
(wtorek) 

730 w intencji Marleny 

1800  

10.XI 
(środa) 

730 w intencji Marleny 

1800  

11.XI 
(czwartek) 

845 w intencji Marleny 

1030 w intencji OJCZYZNY 

1800  

12.XI 
(piątek) 

730 w intencji Marleny 

1800  

13.XI 
(sobota) 

730 w intencji Marleny 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.XI 
(niedziela) 

845 

† Feliksa, Lucyny, Heleny, Andrzeja z rodziny 

MENTLAKÓW 

Wiesława GOLIKA 

Stanisława i Feliksy GĄCIKOWSKICH 

1030 
† Jana BIERNACKIEGO 

Marty i Wacława GRZYWACZ 

1200 

† zmarłych z Koła Różańcowego w Brześcach: 
Jana NOGALA, Ryszarda KORNASZEWSKIEGO, 

Władysława ŻUBERA, Zygmunta SZLĄZAKA, 

Józefa SZLĄZAKA, Antoniego KOSMALI, 

Zygmunta KUCICKIEGO 

1800 † Stanisława OSUCHA 

MODLITWA 

ŚMIERĆ KS. IGNACEGO SKORUPKI POD OSSOWEM 14 SIERPNIA 1920 ROKU, KOSSAK, Jerzy (1886, Kraków – 
1955, Kraków), 1934, olejny na płótnie, 70×100 cm, własność prywatna; źródło: pinakoteka.zascianek.pl 

Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny łono, 

Ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską. 

Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską, 

Nie wracaj darowanej. Przywróć zasłużoną. 

Nasza to wielka wina, żeśmy z Twoich cudów 

Nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne 

Liczyliśmy, tak pewni, jakby nam należne, 

Aby nas wyręczały z Jej należnych trudów. 

Za bardzośmy Ojczyznę kochali świętami. 

Za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad Wisłą 

Cud będzie czekał na nas i gromy wytrysną 

Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami. 

I co dzień szliśmy w pobok Niej - tak jak przechodzień 

Mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamięta. 

A Ojczyzna codziennie przecież była święta, 

A Ona właśnie była tym cudem na co dzień. 

Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta, 

Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona, 

By drogo kosztowała, drogo zapłacona, 

Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta. 

By już na zawsze była w każdej naszej trosce 

I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy, 

By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział, co to znaczy 

Być wolnym, być u siebie - Być Polakiem w Polsce. 

HEMAR, Marian (1901, Lwów – 1972, Dorking), 1941, Aleksandria 

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 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Kossak_Jerzy_2.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

