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Dekalog stanowi organiczną jedność, w której każde jego „słowo”, czyli „przykazanie”, odsyła do całości. Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem 

całego PrawaPor. Jk 2,10-11. [KKK, 2079] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
FARYZEUSZE PYTAJĄCY JEZUSA, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, 

farby wodne, papier, 18.7×28.3cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 22, 20-26 

To mówi Pan: 

»Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami 

byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. 

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził 

i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię 

was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. 

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, 

to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu 

płacić odsetek. 

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać 

przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie 

jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem 

litościwy«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 8, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab 

REFREN: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja 

Miłuję Cię, Panie, 

Panie, mocy moja, 

Panie, opoko moja i twierdzo, 

mój wybawicielu. 

Boże, skało moja, na którą się chronię, 

tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. 

Wzywam Pana, godnego chwały, 

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. 

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. 

Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 

i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 1, 5c-10 

Bracia: 

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując 

słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się 

naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem 

dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, 

ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba 

nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego 

to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, 

by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, 

którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę 

od nadchodzącego gniewu. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 22, 34-40 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, 

zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go 

na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” 

On mu odpowiedział: »’Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 

sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem’. To jest największe 

i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: ‘Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego’. Na tych dwóch przykazaniach opiera 

się całe Prawo i Prorocy«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. CELINA BORZĘCKA, ZAŁOŻYCIELKA 
Urodziła się w 1833 w Antowilu k. Orszy, 
w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. 
Staranne wykształcenie i wychowanie 
otrzymała w domu rodzinnym. 

Od młodości pragnęła wstąpić do zakonu, 
ale napotkała sprzeciw rodziców. Okazała 
posłuszeństwo i w 1853 wyszła za mąż 
za Józefa Borzęckiego, właściciela mają-
tku Obrembszczyzna koło Grodna. 

Było to szczęśliwe małżeństwo. Urodziło 
się czworo dzieci, z których dwoje zmarło 
w niemowlęctwie. Celina pomagała mę-
żowi w prowadzeniu majątku. Jednocześ-
nie angażowała się w działalność chary-
tatywną na rzecz ludności wiejskiej. 

W 1863 wsparła powstańców stycznio-
wych, za co znalazła się z kilkutygodniową 
zaledwie córką Jadwigą na jakiś czas 
w więzieniu. 

Sześć lat później Józef Borzęcki dotknięty 
został paraliżem. Rodzina wyjechała na leczenie do Wiednia, gdzie mąż Celiny 
w 1874 zmarł … 

Rok później, wraz z dwiema córkami, wyjechała do Rzymu. Tam też powróciła 
do niej myśl o życiu zakonnym… 

Poznała pierwszego generała zgromadzenia resurekcjonistów - dziś zwanych 
zmartwychwstańcami - ks. Piotra Semenenkę. Pod jego wpływem postanowiła 
wraz z córką Jadwigą założyć żeńską gałąź zgromadzenia… 

Z pomocą przyjaciół w 1887 założyła w Rzymie pierwszą szkołę wieczorową 
dla ubogich dziewcząt. Po czterech latach Leon XIII dozwolił na działalność no-
wego zgromadzenia i Celina z Jadwigą włożyły habity i złożyły śluby wieczyste… 

Także w 1891 powstał pierwszy dom Zgromadzenia w Kętach w pobliżu Wadowic. 

Wspólnota rozwijała się dynamicznie. Za życia założycielki powstały w sumie 
22 domy w Polsce i zagranicą, w tym w Bułgarii, Stanach Zjednoczonych 
(wśród polski emigrantów)… 

W 1906 nieoczekiwanie zmarła jej córka i najbliższa współpracownica – Jadwiga. 
Celina westchnęła tylko: „Nie ma rzeczy, której by dusza z miłości do Pana 
Jezusa nie wytrzymała”… 

W 1911 odbyło się pierwsze zgromadzenie generalne. Została wybrana 
dożywotnia Przełożoną Generalną. 

Niebawem wszelako, 26.X.1913 w Krakowie, w wieku 80 lat, odeszła do Pana… 

Pochowana została w Kętach, w grobowcu obok Jadwigi. W 2001 Jej relikwie 
przeniesiono do kościoła św Małgorzaty i Katarzyny. 

Beatyfikowana została w Rzymie 27.X.2007 przez papieża Benedykta XVI 
w bazylice św. Jana na Lateranie. Cudem uznanym do beatyfikacji było 
uzdrowienie jej praprapraprawnuka - Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora… 

Dzień później, w czasie modlitwy „Anioł Pański” Ojciec św. powiedział: „Oprócz 

męczeństwa krwi istnieje nie mniej znaczące ‘męczeństwo bezkrwawe’ - jak w ży-
ciu Celiny Chludzińskiej-Borzęckiej, żony, matki rodziny, wdowy i zakonnicy […]: 
to jest milczące lecz heroiczne świadectwo wielu chrześcijan, którzy bez-
kompromisowo żyją Ewangelią, wypełniając swe obowiązki i hojnie służąc 
ubogim. To męczeństwo w codziennym życiu stanowi świadectwo jak nigdy dotąd 
istotne w sekularyzowanym społeczeństwie naszych czasów. Jest to pokojowy bój 
o miłość, który każdy chrześcijanin powinien niestrudzenie toczyć. To bieg, 
by szerzyć Ewangelię, angażujący aż do śmierci”… (uroczystość 26 października) 

il. BŁ. CELINA BORZĘCKA: SOBIERAJ, Wacław (ur. 1950, Uniejów), 2006, olejny, 100×73 cm; 
źródło: www.sobieraj.bielsko.opoka.org.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4549/The_Pharisees_Question_Jesus_%28Les_pharisiens_questionnent_J%C3%A9sus%29
http://www.sobieraj.bielsko.opoka.org.pl/w_g_olej_3.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30; 

w piątki także dla dzieci o 15:45. 
 23.X (niedziela): Rozpoczyna się w Kościele Powszechnym 

TYDZIEŃ MISYJNY. Ma on nam przypomnieć o potrzebie 
ewangelizacji i o naszym wkładzie w dzieło krzewienia wiary: 

 Modlitwy w tej intencji do 29.X (sobota)w czasie 

nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 18:00. 
 Ofiary na tacę przeznaczone są na misje. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 30.X (niedziela): Uroczystość rocznicy konsekracji kościoła. 
 12.XI (sobota): Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, 

która dojdzie do skutku, o ile zbierze się odpowiednia liczba 
chętnych. Koszt – 60 zł. Zgłoszenia – u księży. Zapraszamy! 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

 W prawej nawie można obejrzeć wystawę zdjęć z obozu 
parafialnego w Jastrzębiej Górze. Zapraszamy! do obejrzenia. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

22.X: Janusz GWARDYS i Małgorzata NOGAL 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Roman JASIULEWICZ  11.X.2011 l. 76 
śp. Pelagia STĘPNICKA  10.X.2011 l. 82 
śp. Maria Małgorzata KLOCEK  9.X.2011 l. 95 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.X 
(poniedziałek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

25.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stanisława BOCZKOWSKIEGO, w 42 rocznicę śmierci, 

Zofii BOCZKOWSKIEJ, w 28 rocznicę śmierci 

26.X 
(środa) 

730  

1800 † Romana JASIULEWICZA 

27.X 
(czwartek) 

730  

1800 
† Andrzeja OSUCHA, w 11 rocznicę śmierci, 

Apolonii i Bolesława OSUCHÓW, 

Marianny i Eugeniusza UTRATÓW 

28.X 
(piątek) 

730  

1800 † Zdzisława ZDUŃCZYKA, w 1 rocznicę śmierci 

29.X 
(sobota) 

730  

1800  

30.X 
(niedziela) 

845 † Marianny i Ryszarda NALEŻYTYCH 

1030 

dziękczynno – błagalna w 3 rocznicę zawarcia małżeństwa 

Magdaleny i Marcina 

† Heleny DĄBROWSKIEJ, w 8 rocznicę śmierci 

1200 
† Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, z racji imienin 

o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w dniu urodzin 

1800 † Zofii i Adama GOSSÓW 

POLSKIE MADONNY (157): MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI Z ŁOMŻY 
Są wizerunki Madonny w Polsce, które prawie od pierwszego dnia, 

od momentu ujawnienia, przyciągały rzesze wiernych. Ale są i też takie, 

które przez wieki wisiały czy stały gdzieś na uboczu świątyni, a jednak 

zlewały niezliczone łaski na modlących się, nawet bez ich wiedzy… 

Takim jest też obraz MARYI Z DZIECIĄTKIEM, nieznanego autora, pochodzący 

z XVI wieku (130×95 cm), wykonany techniką olejną na desce, który obrał 

sobie katedrę św. Michała Archanioła w Łomży za miejsce zamieszkania… 

Parafia w Łomży erygowana została w roku bitwy grunwaldzkiej -  1410. 

Wiadomo, że już w XVI w. WIZERUNEK MADONNY wisiał w kaplicy 

Modliszewskich kościoła parafialnego. Ale przez wieki MATKA BOŻA PIĘKNEJ 

MIŁOŚCI nie przyciągała zainteresowania kościelnych komisji 

inwentaryzacyjnych. Wzmianki o Jej istnieniu są raczej zdawkowe i okazjo-

nalne. 

W 1598 nic o NIEJ na zapisano. W 1711 pisano 

o JEJ koronach i „sukience na obrazie 

NAJŚWIĘTSZEJ PANNY […] nowo sprawiona z ta-

bliczek starych [srebrnych] i z jałmużny 

różnych dobrodziejów”… Wymieniono też nie-

liczne wota. Ale o OBRAZIE - cisza… 

Kult MATKI BOŻEJ musiał być aliści żywo skoro 

w 1637 powstało Bractwo Różańcowe… 

W 1812, już pod rosyjskim zaborem, zapisano 

wprawdzie, że: „w kaplicy MATKI BOSKIEJ 

znajduje się malowany obraz MATKI BOSKIEJ 

Z DZIECIĄTKIEM okryty srebrną szatą, z po-

złacanymi koronami i gwiazdkami. Wiszą tam 

srebrne wota w podziękowaniu za otrzymane 

łaski przez pośrednictwo NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”, ale już dziesięć lat 

później odnotowano, że w kościele: „nie ma żadnego obrazu słynącego 

łaskami”. Wizytacja biskupia w 1839 stwierdzała: „Obrazów cudami 

słynących nie ma”… 

Pod koniec XIX w. wspominano o „sukience na obrazie MATKI BOSKIEJ”. 

Osiem lat później już o niej nie mówiono, ale wymieniano „obraz 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY z szesnastu wotami”. 

To niewiele, ale MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA czuwała. W szczególności pod ko-

niec II wojny światowej, gdy katedrę łomżyńską przed wysadzeniem 

uratował bp Stanisław Łukomski. Ten nieprzejednany przeciwnik władz 

komunistycznych zginął później, w 1948, w wypadku samochodowym, 

którego okoliczności każą podejrzewać intencjonalne działanie 

zbrodniczego ramienia komunazistowskich władz prl-u – UB. 

Wśród mieszkańców Łomży świadomość opieki ich własnej MADONNY 

dojrzewała powoli. Ale w końcu dojrzała i 4.VI.1991 podczas kolejnej 

pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II JĄ koronował. Modlił się wówczas: 

„MATKO BOŻA ŁOMŻYŃSKA, Matko z łomżyńskiej katedry, ja Ci dzisiaj 

włożyłem na Twoje skronie tę złotą koronę. Ukoronowałem Cię koroną 

pięknej miłości i ja tę całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej 

miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty czuwaj nad nimi, czuwaj 

po macierzyńsku, nawet kiedy Ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź 

na właściwe drogi, ucz, gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorocy, 

których nie brak, z Tobą nie poradzili. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą 

inni…” 

I dodawał: „Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest 

prawdziwa i jak ją odróżniać od miłości pozornych. […] Kryterium niech 

będzie po prostu to, co każdy i każda z was ślubuje w momencie 

sakramentu: "miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę 

aż do śmierci". To jest sprawdzian. Nie dajcie się uwieść innym pozorom”. 

adres: Sanktuarium, 18-400 Łomża, ul. Dworna 25 źródło: www.kultmaryjny.pl 

DO MATKI… 
Matko 

Moja kaplica zmniejszyła się 

Do rozmiarów samochodowego bagażnika 

Wiem Chrystus już tu był 

Między lewarkiem a kołem zapasowym 

Nie mogę oddychać 

Szmata do czyszczenia felg 

Smakuje ostatnią drogą 

Padam kolejny raz 

Nie ma Weroniki 

Kamień u szyi ciężki jak krzyż 

Szymon też jest daleko 

Matko 

Zawsze ci mówiłem 

Że Golgota leży nad Wisłą 

Zamiast dzidy kłuje mnie w bok esbecka pałka 

Na ocet już ich nie stać 

Nie biegnij Matko 

Nie zdążysz 

Tafla wody już się zamknęła 

Dno jest muliste i niepewne jak ich wiara 

Matko 

Coraz mniej powietrza 

Brakuje mi tchu 

Aby przesłać ci ostatnie pożegnanie od syna 

Matko 

To tylko kamień 

Wystarczy odwiązać 

A pofrunę FRYCKOWSKI, Jerzy (ur. 1957, Gorzów Wlkp.) 

il.: KS. JERZY: kościół św. Stanisława, Warszawa; źródło: kosciol.wiara.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 

http://www.kultmaryjny.pl/?p=449
http://kosciol.wiara.pl/doc/556539.Swiadectwo-Ksiedza-Jerzego
http://www.swzygmunt.knc.pl/

