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W jedności […] Ciała [Chrystusa] istnieje różnorodność członków i funkcji. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, 

którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani. [KKK, 806] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ROZTROPNE I NIEROZSĄDNE PANNY, CORNELIUS, Peter von (1783, Düsseldorf – 1867, Berlin), ok. 1813, olejny 

na płótnie, 114×153 cm, Museum Kunstpalast, Düsseldorf; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 6, 12–16 

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 

i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 

uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 

wpierw dając się im poznać. 

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, 

znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 

O niej rozmyślać to szczyt roztropności, 

a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: 

sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, 

objawia się im łaskawie na drogach 

i popiera wszystkie ich zamysły. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 63, 2.3–4.5–6.7–8 

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja 

Boże mój, Boże, szukam Ciebie 

i pragnie Ciebie moja dusza. 

Ciało moje tęskni za Tobą, 

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię Twoje. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu 

i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. 

Z PIERWSZEGO LISTU DO TESALONICZAN1 Tes 4, 13–18 

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, 

którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają 

nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, 

to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. 

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni 

na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk 

trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi 

i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki 

naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 

Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. 

AKLAMACJAMt 24, 42a.44 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, 

Syn Człowieczy przyjdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 25, 1–13 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły 

swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nie-

rozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 

z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę 

w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie 

zasnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: ‘Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu 

na spotkanie’. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: ‘Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 

lampy gasną’. Odpowiedziały roztropne: ‘Mogłoby i nam, i wam nie wy-

starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie’. 

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły 

z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe 

panny, prosząc: ‘Panie, panie, otwórz nam’. Lecz on odpowiedział: 

‘Zaprawdę powiadam wam, nie znam was’. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ALICJA KOTOWSKA, MĘCZENNICA 
Maria Jadwiga Kotowska urodziła się w Warszawie 
w 1899, w rodzinie pobożnego organisty jako jedna 
z siedmiorga rodzeństwa. 

Maturę zdała w 1919 i rozpoczęła studia 
medyczne na Uniwerstycie Warszawskim. 
10.XI.1918 zainicjowała opuszczenie wykładów 
przez grupę studentów i udanie się na dwo-
rzec, na powitanie wracającego z więzienia 
w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego… 

W 1920, gdy wojska bolszewickie zbliżały się 
do Warszawy, pospieszyła na front, jako sani-
tariuszka Czerwonego Krzyża. Lata później, 
w 1932, za bohaterską służbę została 
odznaczona krzyżem Polonia Restituta. 

Po wojnie poznała wspólnotę sióstr 
zmartwychwstanek i poczuła powołanie. 

Życie zakonne rozpoczęła w 1922 w Kętach 
k. Bielska, przyjmując imię Alicji. Pierwsze 
śluby złożyła w 1924. 

Wznowiła też studia uniwersyteckie i w 1929 
obroniła pracę magisterską z chemii… 

Pracowała jako nauczycielka, najpierw w Sewerynowie, potem na Żoliborzu. 
Uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich. 

W 1934 została dyrektorem zespołu szkół średnich dla dziewcząt w Wejherowie. 
Dała się poznać jako znakomity administrator i pedagog. W 1938 rozpoczęła 
budowę nowego, trzypiętrowego skrzydła gimnazjum… 

W 1939 po powrocie z wakacji zwierzyła się jednej ze współsióstr: „Miałam dzisiaj 
dziwny sen. Znalazłam się wobec cierpiącego Chrystusa. Zapytałam Go: - Panie, 
kiedy ja umrę? Pan odpowiedział: - Jak do tego domu będzie dobudowany dom”. 
I dodała: „Dom już dobudowany, może więc właśnie teraz?” 

We wrześniu 1939 Wejherowo zajęli Niemcy. Rozpoczęły się aresztowania, 
rewizje, grabieże. S. Alicja nakazała woźnemu ukrycie w ogrodzie skrzynki z cen-
nymi przedmiotami kultu. Ten zdradził i wskazał okupantowi miejsce ukrycia … 

Dowiedziano się o tym i proponowano s. Alicji ucieczkę: „Nie mogę ratować siebie 
cudzym kosztem” – miała odpowiedzieć… 

24.X.1939 została aresztowana przez Gestapo. Gdy pytano dlaczego, Niemcy 
odpowiedzieli: „Wystarczy, że jest Polką”… Zdążyła tylko wyszeptać do współ-
sióstr: „Wszystko wybaczam Franciszkowi”. Imię to nosił woźny… 

Zamknięto ją w wejherowskim więzieniu. 11.XI.1939, rankiem, z cel wywleczono 
grupę więźniów i zapakowano na ciężarówki. S. Alicja wchodziła ostatnia otulając 
swym ramieniem, dodając otuchy, grupkę wystraszonych żydowskich dzieci… 

Rozstrzelano ją najprawdopodobniej tego samego dnia, 11.XI.1939, w dniu święta 
narodowego Rzeczypospolitej, w lasach Piaśnicy Wielkiej, 10 km od Wejcherowa. 

W 1946 znaleziono tam, w grobie nr 7, duży czarny różaniec, jaki przy pasku 
noszą siostry zmartwychwstanki… 

13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II zaliczył ją do grona 108 błogosławionych 
polskich męczenników II wojny światowej… (uroczystość 11 listopada) 

il. BŁ. MARIA JADWIGA KOTOWSKA, lata 30-te XX w.; źródło: www.zmartwychwstankirumia.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_von_Cornelius_001.jpg
http://www.zmartwychwstankirumia.pl/zmartwychwstanki.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.XI (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 

Sakramentu; a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 6-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 11.XI (piątek): Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. 

o 8:45 – w intencji Ojczyzny - i o 18:00. 
 12.XI (sobota): 

 Wypominki o 17:15 i o 18:00 Msza św. za zmarłych 
polecanych w wypominkach. 

 Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Wyjazd sprzed 
kościoła o 6:00. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Koszt – 
60 zł. Zgłoszenia – u księży. Zapraszamy! 

 13.XI (niedziela): 

 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym: 
po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na pomoc 

dla prześladowanych chrześcijan. 
 Po Mszy św. o 18:00 spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 
 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-

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

 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 przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

30.X Aleksander LAMANTOWICZ, 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. Piotr SZUSTKOWSKI  26.X.2011 l. 74 
śp. Edward Jan STĘPNIAK  23.X.2011 l. 73 
śp. Leokadia OSUCH  23.X.2011 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.X 
(poniedziałek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Józefa PIÓRECKIEGO, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

8.XI 
(wtorek) 

730 † Eugenii SKRZYPCZAK 

1800  

9.XI 
(środa) 

730  

1800  

10.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana, 

z racji urodzin 

11.XI 
(piątek) 

845 W intencji OJCZYZNY 

1800 † Marcina MILEWSKIEGO i Mirosławy MILEWSKIEJ 

12.XI 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.XI 
(niedziela) 

845 † Józefa OŁYNY, w 3 rocznicę śmierci 

1030 
† Jana BIERNACKIEGO, 

Marty i Wacława GRZYWACZ 

1200 

† Hanny LICHMIRY 

† Stanisławy i Władysława, Marianny i Józefa ODOLIŃSKICH, 

Marianny i Józefa BIELIŃSKICH 

1800 † Stanisława OSUCHA i jego rodziców 

NIEZWYKŁE ZNAKI: ODZYSKANIE HOSTII Z PATIERNO 
W nocy 27.I.1772 w kościele św. Piotra w San Pietro a Patierno, dziś 

przedmieście Neapolu, miało miejsce zuchwałe włamanie. 

Wykryto je następnego dnia i stwierdzono kradzież m.in. 8 nakryć stołu 

Pańskiego, srebrnego miecza przy statuetce Naszej Pani Nieustającej 

Pomocy, 50 dukatów w gotówce, oraz - po wła-

maniu do tabernakulum - cyborium z około 

setką konsekrowanych opłatków CHLEBA 

PAŃSKIEGO. 

Przez następny miesiąc, mimo wysiłków policji, 

nie natrafiono na żadne ślady po przestępstwie 

ani na jego sprawców… 

19 lutego, wieczorem, 18-letni sprzątacz uliczny 

wracając do domu zauważył na polu należącym 

do hrabiego di Grottolelle niezwykłe, emanujące 

z ziemi, światło. Wyglądało jakby gwiazdy za-

świeciły nie na niebie, ale na ziemi. Następnego 

dnia światła widział już także jego brat. Żaden 

nie wykazał większego zainteresowania… 

23.II czwórka młodych ludzi ujrzała – w tym sa-

mym miejscu - przedziwne zjawisko: na czubku 

przydrożnej topoli zobaczyli źródło światła, z któ-

rego emanowały jasne, niby słoneczne promie-

nie. A pośród nich dostrzegli gołębia, który 

sfrunął i usiadł na ziemi przy pniu topoli… 

Jeden z młodzieńców, wiedziony jakimś niewytłumaczalnym instynktem, 

zaczął rękami odgarniać ziemię wokół topoli. I po paru chwilach trzymał 

w ręku nieskazitelnie biały, cienki jak papier, OPŁATEK CHLEBA… 

Przywołano miejscowych kapłanów. Dalsze poszukiwania sprawiły, 

że odnaleziono 40 OPŁATKÓW… 

Dwa dni później zjawisko powtórzyło się, aczkolwiek tym razem czubek 

światła – zamiast formy gołębia - przybrał kształt róży… W miejscu tego 

objawienia, po dwóch dniach, odnaleziono pozostałe skradzione HOSTIE. 

Oficjalna komisja kościelna, z udziałem naukowców z Neapolu, 

stwierdziła, że właściwości i skład znalezionych opłatków były identyczne, 

jak te wypiekane na potrzeby kościoła św. Piotra. 

Własne śledztwo przeprowadził św. Alfons de Liguori. W raporcie napisał: 

„[Prawdziwości opisanych wydarzeń i rzetelności świadectw] jestem 

prawie pewien, i dlatego zdecydowałem się [je] ujawnić w popularnej 

prasie … ku chwale PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”. 

PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT CUDU z 1772 przechowywano w kościele 

św. Piotra Apostoła do 1978, gdy w nocy z 23 na 24.X, został ponownie 

skradziony. Tym razem CUDOWNYCH HOSTII już nie odnaleziono… 

W ogłoszonym w 2004 liście apostolskim „Mane nobiscum Domine” 

Jan Paweł II pisał: „Jezus nazwał samego siebie »światłością świata«J 8, 12, 

i ten Jego przymiot staje się wyraźnie widoczny w takich momentach 

Jego życia, jak przemienienie i zmartwychwstanie, w których jaśnieje 

Jego Boska chwała. W Eucharystii natomiast chwała Chrystusa jest ukryta. 

Sakrament Eucharystii jest »mysterium fidei« w całym tego słowa 

znaczeniu! Niemniej właśnie przez tajemnicę swojego całkowitego ukrycia 

Chrystus staje się tajemnicą światła, dzięki której wierzący zostaje 

wprowadzony w głębię życia Bożego…” 

il. RELIKWIARZ Z HOSTIAMI CUDU (skradziony w 1978), kościół św. Piotra, Patierno; źródło: www.patertv.com 

NA CMENTARZU… 
Na starych grobach, gdzie ojcowie moi 

Spoczęli, życiem strudzeni tułacze, 

Klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi, 

I płaczę. 

Boże, Tyś widział, jak idąc do Ciebie, 

Padali nieraz wśród głogów i cierni, 

A przecież z wzrokiem utkwionym w Twym niebie, 

Szli Tobie wierni! 

Tyś widział, Boże, jak zgięci cierpieniem, 

Nieśli do śmierci niedoli swej brzemię, 

Jak pod Twym okiem i z Twoim imieniem 

Kładli się w ziemię. 

O spełnij, Panie, ich ciche nadzieje! 

O daj, niech jutrznia zabłyśnie im złota, 

Nad polem śmierci niech jasność zadnieje 

Żywota! 

Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę 

Odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę. 

O zbliż go ku nam! Daj czekać nań siłę, 

O Boże! 

KONOPNICKA, Maria (1842, Suwałki - 1910, Lwów) 
il.: MŁODY OBROŃCA (LWOWA): KOSSAK, Wojciech (1857, Paryż – 1942, Kraków), 1933, olejny na płótnie; 
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 

http://www.patertv.com/ita/pages/riflessioni.php?id_cat=14&id_art=117
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Kossak_W_6.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

