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Kościół jest „apostolski”: jest zbudowany na trwałych fundamentach „dwunastu Apostołów Baranka”Ap 21, 14; jest niezniszczalnyPor. Mt 16, 18; jest nieomylnie 

zachowywany w prawdzie. Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów. [KKK, 869] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIE NASZEGO KOŚCIOŁA 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 8, 22-23. 27-30 

Salomon stanął przed 

ołtarzem Pana wobec 

całego zgromadzenia 

izraelskiego i wyciągną-

wszy ręce do nieba, 

rzekł: „O Panie, Boże 

Izraela! Nie ma takiego 

Boga, jak Ty, ani w gó-

rze na niebie, ani w do-

le na ziemi, tak za-

chowującego przymie-

rze i łaskę względem 

Twoich sług, którzy 

czczą Cię z całego swe-

go serca. 

Czy jednak naprawdę 

zamieszka Bóg na zie-

mi? Przecież niebo 

i niebiosa najwyższe 

nie mogą Cię objąć, 

a tym mniej ta świąty-

nia, którą zbudowałem. 

Zważ więc na modlitwę 

Twego sługi i jego bła-

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

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 PIERWSZEGO LISTU 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. 

AKLAMACJAMt 16,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 16,13-19 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

»Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?« A oni odpowiedzieli: 

„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 

albo za jednego z proroków”. 

Jezus zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?« Odpowiedział Szymon 

Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. 

Na to Jezus mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest 

w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce 

zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 

klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«. 

il. po prawej: CHRYSTUS WRĘCZAJĄCY KLUCZE ŚW. PIOTROWI, PERINO, del Vaga (1501, Florencja – 1547, 
Rzym), szkic, papier, 24.7×15.8cm, musée du Louvre, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STANISŁAW MYSAKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1896 w Wojsławicach, wiosce 
między Chełmem i Zamościem. Był synem 
organisty. Wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Lublinie i w 1920 otrzy-
mał święcenia kapłańskie. 

Na krótko był wikariuszem w Krasnobrodzie 
a potem w Zamościu, po czym rozpoczął 
studia na Wydziale Teologicznym KUL 
w Lublinie, które ukończył w 1924. 

Rozpoczął aktywną działalność duszpas-
terską i charytatywną. Był wikariuszem 
w parafiach lubelskich (m.in. w katedrze). 
W 1933 uzyskał nominację na proboszcza, 
ale poprosił o jej cofnięcie – jego powoła-
niem była praca charytatywna i społeczna. 

Był jej wybitnym organizatorem. Zakładał 
„Związek Kapłanów Dobrego Pasterza”, 
patronował lubelskiemu oddziałowi „Stowa-
rzyszenia św. Zyty”, opiekującego się dzie-
wczętami ze wsi pracującymi w mieście). 

Kierował schroniskiem dla staruszek, prowadził kuchnię dla ubogich, 
współpracował ze „Świetlicą dla dzieci ulicy”. 

Założył organizację „Rycerz Serca Jezusowego”, redagował i wydawał pismo 
„Echo Parafialne”, uruchomił kino parafialne, prowadził kursy samokształceniowe, 
organizował kursy samochodowe, pracownię krawiecką. 

Prowadził kolonie dla dzieci z ubogich rodzin; wybudował dla nich dom wakacyjny. 
Zorganizował czytelnię „Wiedza”, z pokaźnym księgozbiorem. Przewodniczył 
pielgrzymkom na Jasną Górę. 

Krzewił miłosierdzie chrześcijańskie, niósł pomoc najbiedniejszym, zabiegał 
o szerzenie wiedzy religijnej. Niósł pomoc, krzewiąc wiarę… 

Po wybuchu II wojny światowej 1.IX.1939 dla przeciągającej przez Lublin fali 
uchodźców organizował doraźną pomoc i posiłki z uruchomionej kuchni polowej. 
Własnymi rękami ratował płonącą i uszkodzoną podczas bombardowań katedrę 
lubelską. Pomagał przy usuwaniu szkód… 

17.XI.1939 gestapo aresztowało biskupa ordynariusza lubelskiego Mariana Leona 
Fulmana i sufragana Władysława Gorala, z kanclerzem kurii i innymi duchownymi, 
w ramach niemieckiej akcji eliminacji polskiej inteligencji pod nazwą Sonderaktion 
Lublin. Wikariusz Stanisław początkowo uniknął aresztowania, ale gestapo 
go poszukiwało i w obawie przed aresztowaniem starego ojca sam zgłosił się 
do więzienia na Zamku w Lublinie… 

27.XI.1939 całą grupę (13 kapłanów) skazano na śmierć. Później wyrok 
zamieniono na dożywotnie więzienie. Stanisława niebawem przewieziono 
do KL Sachsenhausen. 

Rok później, 14.XII.1940, zawieziono go do obozu koncentracyjnego KL Dachau. 

Ci, co przeżyli Dachau, wspominali o nim: „był w obozie koncentracyjnym jednym 
z nielicznych, którzy swoją siłą duchową ratowali współwięźniów przed całkowitym 

upodleniem i degradacją człowieczeństwa”… 

Niemieccy strażnicy traktowali go ze szczególną brutalnością. 

14.X.1942, wyczerpany ustawiczną pracą i nieustannym głodem, został włączony 
do „transportu inwalidów”, jak eufemistycznie nazwali go Niemcy. Wywieziono go, 
jak wynika z akt Instytutu Pamięci Narodowej, do Hartheim k. Linzu i tam 
30.X.1942 zamordowano w komorze gazowej (albo zagazowano w ciężarówce)… 

W oficjalnym zawiadomieniu komendantury obozu śmierć Stanisława, 
społecznika, jałmużnika, duszpasterza i opiekuna młodzieży, więźnia KL Dachau 
nr 22591, nastąpiła 30.X.1942, a ciało spalono w krematorium 3.XI.1942. 

Beatyfikował go papież Jan Paweł II w Warszawie 13.VI.1999 w grupie 108 pol-
skich męczenników ofiar niemieckiego terroru II wojny światowej. Wśród nich 
był także przełożony Stanisława, bp Władysław Goral… (uroczystość 30 października) 

il. BŁ. STANISŁAW MOSAKOWSKI; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&NUMBER=39&GRP=0&REQ=%28%28Perino%20del%20Vaga%29%20%3aCOMM%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=5&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=93090&pic=93090_Mysakowski.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.X (niedziela): Uroczystość rocznicy konsekracji kościoła. 
 30-31.X (niedziela-poniedziałek): Ostatnie w październiku 

nabożeństwa różańcowe o 17:30. 
 1.XI (wtorek): 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 (środa): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 

 Msze św. o 8:45, 15:45 i 18:00. 
 O 18:00 Msza św. z procesja żałobną po kościele i mo-

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

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

 4.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. 
 5.XI (sobota): O 20:00 Wieczór Chwały, czas wspólnej 

modlitwy, uwielbienia Boga i próśb o uzdrowienie. Zapraszamy! 
 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! 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 27.XI na sumie. Zgłoszenia 
do 18.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 20.XI po sumie, w kościele. 

 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. 

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

23.X Amelia Maja CEREKWICKA, Kawęczynek 

 

23.X Franciszek Jakub SOKULSKI, Kawęczyn 

23.X Maja Alicja TOMCZUK, Piaski 

23.X Tomasz GUT, Turowice 

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. Teresa ZYCH (z d. Dąbrowska)  15.X.2011 l. 64 
śp. Czesław Tadeusz KOSYCARZ  13.X.2011 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Stanisława PINDELSKIEGO, 

jego rodziców: Rozalii i Franciszka 

1.XI 
(wtorek) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1030 
† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, 

Anny i Józefa DECZEWSKICH, Cyryla DOBRZYŃSKIEGO, 

Janiny NOWAKOWSKIEJ, i zmarłych z ich rodzin 

1200 † za wszystkich zmarłych (Msza św. z procesją, na cmentarzu) 

2.XI 
(środa) 

845 
† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, 

Anny i Józefa DECZEWSKICH, Cyryla DOBRZYŃSKIEGO, 

Janiny NOWAKOWSKIEJ, i zmarłych z ich rodzin 

1545 
† Zenona MICHALAKA, Janiny i Józefa MICHALAKÓW, 

Katarzyny i Stanisława SKRZYPCZYŃSKICH 

2.XI 
(środa) 

1800 

Msza św. z procesją żałobną, po kościele 

† Genowefy, Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

3.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

4.XI 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

5.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Stanisława KAMACIA, w 2 rocznicę śmierci, 

Józefa i Franciszki KAMACIÓW 

6.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1200 za Parafian 

1800 † Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

POLSKIE MADONNY (158): MATKA BOŻA FATIMSKA Z EŁKU 
Są w Polsce MADONNY otaczane czcią wiernych 

od stuleci, od wieków zlewające łaski na świą-

tynie i okolice którym patronują. Ale są też 

MADONNY, które stosunkowo niedawno poja-

wiły się w naszych kościołach i sanktuariach, 

a mimo tego już zdążyły odcisnąć SWE piętno 

na nas i historii, którą współtworzymy. 

Taką właśnie jest MATKA BOŻA FATIMSKA Z EŁKU. 

Ełk był już katolicką parafią, z własnym ko-

ściołem, w XV w. Należał do dekanatu reszel-

skiego. Później okoliczne rejony przeszły na lu-

teranizm i katolicy Ziemi Ełckiej, części Prus – 

najpierw książęcych, podległych Rzeczypospo-

litej, a potem niezależnego państwa, nie bar-

dzo przychylnego Rzeczpospolitej, przez wiele 

stuleci nie mieli własnego kościoła. Opiekę 

duszpasterską sprawowali, do 1853, kapłani ze Świętej Lipki. 

Wtedy to bp Józef Ambroży Geritz erygował w Ełku nową placówkę, a rok 

później powstała kaplica p.w. św. Wojciecha. Parafia powstała w 1871. 

W 1903 konsekrowano nowy kościół p.w. św. Wojciecha… 

Pod koniec II wojny światowej, w styczniu 1945, nastąpił kataklizm. 

Pod miasto zaczęła nadciągać nawałnica sowieckiej Armii Czerwonej. 

Ludność pruska opuszczała w panice swe rodzinne strony… 

Kościół szczęśliwie uniknął zniszczeń, a proboszcz ks. Karol Foks, Niemiec, 

mówiący po polsku z silnym akcentem, mimo ryzyka, nie opuścił swojej 

świątyni, przystępując po zakończeniu wojny do pracy duszpasterskiej… 

Warmię i Mazury zasiedlili nowi gospodarze, przybyli głównie z Kresów, 

wyrzuceni stamtąd przez sowieckie porządki… Powoli, z mozołem, 

zagospodarowywali się w Ełku i okolicach. 

W 1990 biskup pomocniczy warmiński, Józef Wysocki (poprzednio 

proboszcz w Ełku) sprowadził z Fatimy, z miejsca objawień, kopię figurki 

MATKI BOŻEJ (z drewna polichromowanego, wys. 102 cm). Bp Wysocki 

natychmiast rozpoczął starania o koronację PANI FATIMSKIEJ Z EŁKU. 

I tak też się stało. W czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, 

6.VI.1991, Jan Paweł II koronował BOGURODZICĘ FATIMSKĄ Z EŁKU… 

Można powiedzieć, że w Ełku, w odróżnieniu od większości innych miejsc, 

gdzie koronacja zwieńczała niejako wieki czci oddawanej miejscowej 

MADONNIE, MATKA BOŻA FATIMSKA rozpoczynała swoje panowanie nad Zie-

mią Ełcką już w koronach papieskich na SWOJEJ i SWEGO SYNA głowach. 

W 1992 Jan Paweł II bullą „Totus Tubus Poloniae Populus” erygował nową 

diecezję ełcką, a w 1994 decyzją biskupa ełckiego Wojciecha Ziemby 

Sanktuarium PANI FATIMSKIEJ stało się diecezjalnym… 

A 8.VI.1999 Ełk odwiedził osobiście Jan Paweł II. Powiedział wówczas m.in.: 

„«Błogosławieni ubodzy w duchu». Jest to wołanie Chrystusa, które dzisiaj 

winien usłyszeć każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący. 

Bardzo potrzeba ludzi ubogich duchem, czyli otwartych na przyjęcie 

prawdy i łaski, na wielkie sprawy Boże; ludzi o wielkim sercu, 

którzy nie zachwycili się blaskami bogactw tego świata i nie pozwalają, 

aby one zawładnęły ich sercami. Oni są prawdziwie mocni, bo napełnieni 

bogactwem łaski Bożej […] 

Oto ludzie ubodzy w duchu, sami nie posiadając srebra ani złota, dzięki 

Chrystusowi mają moc większą niż ta, którą mogą dać wszystkie 

bogactwa świata…” 

adres: Sanktuarium, ul. Kościuszki 16, 19-300 Ełk źródło: www.kultmaryjny.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://www.swzygmunt.knc.pl/

