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Dzięki swej misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życiaPor. Sobór 

Watykański II, konst. Lumen gentium, 36. [KKK, 943] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 
MODLITWA SALOMONA PODCZAS POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI: JOLLAIN, Gerard (zm. 1683, Paryż), ok. 1670, rycina, 

w „La Saincte Bible”, Paryż; źródło: www.biblical-art.com 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 Krn 5,6-8.9b.10.i3-6,2 

Król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim 

przed Arką, składali na ofiarę owce i woły, których nie rachowano 

i nie obliczono z powodu wielkiej ilości. 

Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza PANA na jej miejsce 

do sanktuarium świątyni, to jest do Świętego Świętych, pod skrzydła 

cherubów, a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, 

że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Pozostają one tam aż do dnia 

dzisiejszego. 

W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, tablic Przymierza, 

które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy PAN zawarł przymierze 

z synami Izraela w czasie ich wyjścia z Egiptu. Kiedy tak zgodnie, 

jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos 

wysławiający, majestat PANA, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, 

cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu PANA, że jest do-

bry, i że na wieki JEGO łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały 

PANA, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu 

tego obłoku, bo chwała PANA wypełniła świątynię BOŻĄ. 

Wtedy przemówił Salomon: „PAN powiedział, że będzie mieszkać 

w chmurze, a ja TOBIE, PANIE, wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce 

przebywania TWEGO na wieki”. 

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 PIERWSZEGO 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. 

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«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LEON NOWAKOWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 28.VI.1913 w Bytoniu, w dzisiejszej diecezji 
włocławskiej, na Kujawach… 

Był synem Władysława i Anny z domu Lich-
mańskiej. 

Po ukończeniu 5-klasowej szkoły powsze-
chnej w Morzycach uczył się w Gimnazjum 
Męskim im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

Po maturze zdawał na wydział matema-
tyczno-przyrodniczy Uniwersytetu Warszaw-
skiego, jednak nie został przyjęty. 

Wtedy zwyciężyło powołanie i wstąpił do Se-
minarium Duchownego we Włocławku. 

W czasie studiów był prezesem Bractwa III Za-
konu św. Franciszka (czyli tzw. tercjarzy). 

Po ukończeniu seminarium, 20.VI.1937, przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Radoń-
skiego, ordynariusza włocławskiego… 

Następnie został został skierowany, przez 
bpa Radońskiego, na dalsze studia teo-
logiczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
a po roku na Papieski Uniwersytet Gregoriański do Rzymu. 

Wybuch II wojny światowej, 1.IX.1939, i agresja niemiecka zastały go na wa-
kacjach w rodzimej Polsce, w rodzinnej wsi… 

Po zatrzymaniu przez Niemców proboszcza bytońskiej parafii, ks. Edmunda 
Wolskiego, nie wrócił już na studia - przejął obowiązki aresztowanego… 

Wielokrotnie proszono go, by ukrył się. Rad nie przyjmował, mówiąc, że „nie może 
opuszczać ludu, który go teraz bardziej potrzebuje niż kiedykolwiek”… 

24.X.1939 – gdy szedł do kościoła odprawić nabożeństwo różańcowe - został 
aresztowany przez niemieckie Gestapo i przewieziony do Piotrkowa Kujawskiego. 

Znalazł się pośród kilku innych duchownych z okolic, przetrzymywanych w domu 
parafialnym, zatrzymanych ostentacyjnie jako „zabezpieczenie” przed atakami 
na niemieckich żołdaków i kolonistów. Byli wśród nich ks. Paweł Bobotek, 
proboszcz parafii Broniszewo; ks. Franciszek Gawlikowski, proboszcz parafii 
Połajewo; ks. Jan Mikołajczyk, proboszcz parafii Sadlno; ks. Wiktor Pietkiewicz, 
proboszcz parafii Mąkoszyn; ks. Romuald Tomiec, administrator sąsiedniej parafii 
Witowo; wspomniany proboszcz parafii Bytoń, ks. Edmund Wolski; i ks. Antoni 
Wysocki, wikariusz w parafii Piotrków Kujawski. 

Tam kilkukrotnie odwiedzali go rodzice i rodzeństwo, przynosząc żywność. 
Namawiali do ucieczki. Jak przed aresztowaniem, tak i teraz, stanowczo odmawiał 
mówiąc, że „nie będzie uciekał, by nie narażać innych na represje Gestapo”… 

Po tygodniu, w nocy z 31.X na 1.XI.1939, Niemcy wyprowadzili wszystkich 
8 więzionych księży i w parku majątku Tabaczyńskich (przejętym po II wojnie 
światowej przez komunazistów) rozstrzelali… 

Zwłoki pomordowanych przewieziono jeszcze nocą, pustymi drogami Piotrkowa, 
i pogrzebano na polu, w zbiorowej mogile… 

Po zakończeniu działań wojennych ciała męczenników zostały ekshumowane 
i spoczęły na cmentarzu parafialnym w Piotrkowie Kujawskim… 

Beatyfikowany został 13.VI.1999 w Warszawie przez Jana Pawła II w gronie 
108 męczenników II wojny światowej. (uroczystość 31 października) 

il. LEON NOWAKOWSKI: MŁODECKA, Jolanta, szkic, 2009; źr:: kujawsko-pomorskie.regiopedia.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=35542
http://kujawsko-pomorskie.regiopedia.pl/zdjecie/leon-nowakowski-58407
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. 
 28.X (niedziela): 

 Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 W naszej parafii gościmy wokalistkę Monikę GRAJEWSKĄ, 

znaną z interpretacji poezji bpa Józefa Zawitkowskiego. 
 29.X (poniedziałek): O 1900 w kościele spotkanie kandydatów 

do bierzmowania. 
 1.XI (czwartek): Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 Msze św. w kościele o 845 i 1030. 
 O 1200 suma, z procesją i wypominkami, na cmentarzu. 
 Uwaga: nie ma Mszy św. o 1800. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (piątek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

– DZIEŃ ZADUSZNY: 
 Msze św. o 845, 1545 i 1800. 
 O 845 Msza św. z procesja żałobną po kościele i mo-

dlitwą za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Nie ma Mszy św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 10.XI (sobota): Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. 

Dojdzie do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba 
chętnych. Koszt pielgrzymki wynosi 70,- pln. 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej, a w dniach 1-4.XI, także 
na cmentarzu. Za zmarłych poleconych w wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą 2gą sobotę miesiąca o 17:15 
i w czasie Mszy św. o 18:00. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 25.XI na sumie. Zgłoszenia 
do 17.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 18.XI po sumie, w kościele. 

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

21.X Natasza ANUSIEWICZ, Brześce  

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.X 
(poniedziałek) 

730 
w podziękowaniu za dar dzieci: Marię i Jana, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

1800 † Stefana WOJTCZAKA 

30.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Mirosława MORAWSKIEGO w 1 rocznicę śmierci, 

Marianny i Franciszka CHĘCIŃSKICH 

31.X 
(środa) 

730 † Heleny DĄBROWSKIEJ, w 9 rocznicę śmierci 

1800 † Stanisława PINDELSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci i jego rodziców 

1.XI 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych w rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

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

2.XI 
(piątek) 

845  

1545 
† Zenona MICHALAKA, Henryka, Janiny i Józefa MICHALAKÓW, 

Katarzyny i Stanisława SKRZYPCZYŃSKICH 

1800 † Edwarda SKOWROŃSKIEGO, Lucjanny SOWY 

3.XI 
(sobota) 

730 † Urszuli KOCON 

1800 † Hanny i Stanisława BIERNACKICH, Jacka WAJNERTA 

4.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 † Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH 

1200 
† Albina BOROWSKIEGO, Elżbiety i Józefa BOROWSKICH, 

Janiny i Michała WRONIECKICH 

1800 
† Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, 

Franciszka i Katarzyny STĘPNICKICH 

POLSKIE MADONNY (167): MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Z KRAKOWA 
2.VIII.1903 w Krakowie, na Podgórzu, zamieszkali redemptoryści. Tego 

dnia uroczyście wprowadzili do swej kaplicy obraz MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY. Stało się to dzięki Janowi kard. Puzynie, ówczesnemu 

arcypasterzowi krakowskiemu, który tak pisał w 1901 do Sługi Bożego 

o. Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty, zwanego „apostołem Polski”: 

„Osiedlenie Ojców św. Alfonsa w diecezji krakowskiej będę uważał 

jako dowód OPATRZNOŚCI - łaski PANA BOGA. Diecezja najbardziej wysunięta 

na zachód, lud rozbudzony, ale biedny, więc przystępny agitacji 

socjalistycznej, potrzeba zatem czujnej opieki duchowej”. 

OBRAZ, ufundowany przez dwie 

służące z Wieliczki, przywieziony 

z Rzymu przez o. Łubieńskiego, 

pobłogosławiony został 

18.IV.1903 przez Leona XIII. 

Kult zaczął się szerzyć od razu. 

Do końca 1903 do założonego 

bractwa MBNP i św. Alfonsa 

wpisało się 880 osób, w 1960 

było ich 56,630 … 

Już 8.IX.1906 nową, neogotyc-

ką, świątynię wg planów 

inż. Jana Zubrzyckiego, konse-

krował bp Anatol Nowak, 

sufragan krakowski. Koszt 

budowy pokryty został głównie 

ze sprzedaży obrazków MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY… 

Mnożyły się wota. Inwentarze 

przedwojenne mówią o 2 tys.… 

Założono „Księgę Łask”. Prowadzi się ją do dziś, z przerwą na lata 1950-

88, za czasów rządów komunazistowskich - z ostrożności wobec 

namiestników rosyjskich… 

W czasie II wojny światowej sanktuarium odwiedzał ówczesny pracownik 

fabryki „Solvay” - Karol Wojtyła. 30.VI.1991, już jako Jan Paweł II, mówił 

do redemptorystów w Rzymie: 

„[…] muszę powrócić do lat mojej młodości, kiedy podczas wojny i okupacji 

niemieckiej Krakowa pracowałem w fabryce. Wiele razy po nocnej 

zmianie, kiedy wracałem do domu, […] odwiedzałem wasz kościół 

w Krakowie, […] gdzie jest ikona MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

Zatrzymywałem się tam […] [także] ze względu na to, że było to święte 

miejsce i była tam piękna ikona. To doświadczenie pozostało w mojej 

pamięci na całe moje życie. 

Kontynuowałem nawiedzanie tego kościoła również potem, kiedy 

zostałem biskupem i kardynałem Krakowa. Często modliłem się i służyłem 

swoją duszpasterską pomocą w waszym kościele, szczególnie poprzez 

sprawowanie Sakramentu Bierzmowania. Te więzy były silne i trwałe. […] 

Dlatego też […] pragnę podziękować BOŻEJ OPATRZNOŚCI i MATCE BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, która zawsze okazywała się dla mnie jako 

‘NIEUSTAJĄCA POMOC’ w trudnych chwilach, ośmielam się nawet powiedzieć - 

w bardzo trudnych chwilach”… 

Koronacji CUDOWNEGO OBRAZU dokonał 26.VI.1994 Franciszek Antoni 

kard. Macharski, ordynariusz krakowski, wkładając na skronie MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY i JEJ SYNA korony papieskie. 

il.: MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: sanktuarium Kraków-Podgórze; źr.: theotokos.ovh.org 

CMENTARZ… 
Ciszy sennej nieprzejrzany szept, 

Czarny padół i ty w tym padole. 

I na Krzyżu zwisający Bóg, 

Zatroskane Anioła pachole. 

Bruzdą wieku poorana twarz, 

Krzyżem życia pochylona skroń. 

W darze zmarłym drży modlitwy szept, 

Spracowana pokrzywiona dłoń. 

Ogień trawi dopalając znicz, 

Czas rozmaże żółte ognia tło. 

Wiatr jesienny skręcił zimny bicz, 

By przez cmentarz w Dzień Zaduszny szło. 

W cichym kącie zapomniany grób, 

Zmarłe liście mają tu swój kąt. 

Zapomniany życia kogoś trud, 

Nie z tej ziemi, a może i stąd. 

Ciemnej nocy migający świat, 

Czyśca świateł migający znak. 

Życia chwilka, smagający wiatr, 

Piekła skrzydła, nocy ciemnej ptak. 

Dusz czyściowych tęskny szeptów żal, 

Wśród konarów wyłuskuje wiatr. 

I powraca niepamięci dal. 

Czasu wierny i wieczności brat. 

BIENIECKI, Józef (ur. 1949, Czeladź) 

il. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY: grób, cmentarz, Kowel; źr.: www.genealogia.okiem.pl 

MSZE ŚW. 
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://theotokos.ovh.org/krakow9.php
http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=13202
http://www.swzygmunt.knc.pl/

