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CHRYSTUS, ustanawiając Dwunastu, nadał im formę „kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 19. 

„Jak z ustanowienia PAŃSKIEGO święty Piotr i reszta Apostołów stanowią jedno Kolegium Apostolskie, w podobny sposób Biskup Rzymski, następca Piotra, i biskupi, 

następcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łączności”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22; por. KPK, kan. 330. [KKK, 880] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 
MOJŻESZ I JOZUE PRZED ARKĄ PRZYMIERZA: TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1896-1902, 

gwasz na tekturze, 18.7×22.5 cm, Jewish Museum, Nowy Jork; źródło: en.wikipedia.org 

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. RODERYK AGUILAR Y ALEMÁN, MĘCZENNIK 
Urodził się 13.III.1875 w Sayula, w Meksyku. 

Pochodził z wielodzietnej rodziny Bonawentury Aguilar 
i Petry Alemán. Był najstarszym z 12 rodzeństwa. 

W czasie studiów seminaryjnych, które zaczął w 1888, 
pisał wiersze i prozę, m.in. zanotował: „PANIE, daj nam łaskę 
cierpienia dla TWEGO imienia, zabezpiecz naszą wiarę 
pieczęcią naszej krwi a nasze kapłaństwo koroną 

męczeństwa. Fiat voluntas TUA!” 

4.I.1905 przyjął z rąk abpa Oriza święcenia kapłańskie. 
Pracował w parafiach rodzimej diecezji Guadalajara. 
Od 20.III.1925 administrował parafią w Unión de Tula. 

W 1917 lewackie i masońskie władze uchwaliły nową 
konstytucję, jawnie antykatolicką, na mocy której m.in. księży pozbawiono prawa 
wyborczego, zabroniono noszenia sutann i zakazano używania konfesjonałów… 

Nowy prezydent, Calles, publicznie zapowiedział zniszczenie Kościoła… 

Ta polityka spowodowała reakcję, początkowo o charakterze pokojowym, który 
jednakże przerodził się w tzw. powstanie Cristero. 

Roderyk, choć nie angażował się politycznie i nie poparł zbrojnego powstania, 
został z parafii wyrzucony, a potem wydano nakaz jego aresztowania… 

Zaczął się ukrywać. W X.1927 znalazł się w Ejutla, gdzie funkcjonowało tajne 
seminarium. Prowadził tam nauczanie. Ale ktoś doniósł i 27.X.1927 został 
aresztowany. Zdążył jeszcze spalić listę seminarzystów… 

Poddano go torturom. Wydano wyrok śmierci… 

Gdy następnego dnia, 28.X.1927, stanął pod szubienicą wybaczył prześladowcom 
i udzielił im błogosławieństwa. Kat szyderczo zapytał go wówczas: „No i co, niech 
żyje kto?”, nawiązując do okrzyku bojowego wojsk rządowych: „Niech żyje rewo-
lucyjny rząd!”. Rodrygo spojrzał mu w oczy i odpowiedział zawołaniem Cristeros: 
„Viva Cristo Rey! Viva la Virgen de Guadalupe!”. Żołdacy pociągnęli za sznur… 

Ale po chwili poluzowali go. Znów padło pytanie: „No, niech żyje kto?”. Odpowiedź 
była identyczna: „Viva Cristo Rey! Viva la Virgen de Guadalupe!”… 

Po raz drugi kaci opuścili umierającego i po raz trzeci zadali to samo pytanie. 
I po raz trzeci otrzymali tę samą odpowiedź: „Niech żyje Chrystus Król, niech żyje 
Niepokalana Matka Boska z Guadalupe!”. 

22.XI.1992 został beatyfikowany przez Jana Pawła II w Watykanie. Dziewięć lat 
później, 21.V.2001, Jan Paweł II go kanonizował… (uroczystość 28 października) 

il.: RODERYK AGUILAR Y ALEMÁN; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tissot_Moses_and_Joshua_in_the_Tabernacle.jpg
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=90113&pic=90113A.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: Nabożeństwa różańcowe codziennie o 1730. 

 27.X (niedziela): Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 1.XI (piątek): Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 Msze św. w kościele o 845 i 1030. 
 O 1200 suma, z procesją i wypominkami, na cmentarzu. 

W czasie Mszy św. modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych modlitwie w wypominkach jednorazowych. 

 Uwaga: nie ma Mszy św. o 1800. 
 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA: 

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

 W związku z uroczystością nie obowiązuje tego dnia post. 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (sobota): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – 

DZIEŃ ZADUSZNY. 
 O 845 Msza św. z procesja żałobną po kościele i mo-

dlitwą za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 Druga Msza św. o 1800. 

 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 1715 
i w czasie Mszy św. o 1800. 

 9.XI (sobota): Tradycyjnie w 2 sobotę listopada planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Koszt pielgrzymki 
wynosi 70,- pln. Są jeszcze wolne miejsca. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 24.XI na sumie. Zgłoszenia 
do 16.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 17.XI po sumie, w kościele. 

 W przyszłym, 2014 roku, w terminie od 28.III do 5.IV nasza 
parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę do Włoch. 
Ramowy program pielgrzymki zakłada m.in.: 
 Nawiedziny Padwy, „miasta św. Antoniego”. 

 Wizytę w Loreto z „domkiem Maryi” oraz cmentarzem polskich żołnierzy. 
 Modlitwę w Manopello, przed Cudownym Świętym Obliczem. 

 Pielgrzymkę do San Giovanni Rotondo z relikwiami św. ojca Pio. 

 Odwiedziny Góry Michała Archanioła, z Jego grotą. 

 Chwilę zadumy w Lanciano, miejscu słynnego cudu Eucharystycznego. 
 W Rzymie: 

o Udział w audiencji generalnej papieża Franciszka. 
o Zwiedzanie Watykanu z przewodnikiem (bazylika św. Piotra, etc.). 

o Modlitwę przy grobie bł. Jana Pawła II. 
o Zwiedzanie: 

 bazyliki św. Jana na Lateranie (Święte Schody), bazyliki Santa 
Maria Maggiore, bazyliki św. Pawła za Murami. 

 Rzymu antycznego: Koloseum, Forum Romanum, Forum 
Trajana, Kapitol. 

 Rzymu barokowego: plac Navona, Panteon, Schody 
Hiszpańskie, fontanna di Trevi. 

 Wizytę w Asyżu, mieście św. Franciszka. 

Szczegółowy program pielgrzymki – na ulotkach w kościele. 
Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce proszeni są o zgła-
szanie się do któregoś z księży. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.X Roman KŁOS i Beata Zofia BARAN 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Maria MIRKOWSKA  10.X.2013 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.IX 
(poniedziałek) 

730 
† Tadeusza i Haliny KONOPKÓW 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 
dziękczynna, w intencji Krystyny i Wojciecha, w 35 rocznicę ślubu, 

o błogosławieństwo BOŻE dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków 

29.X 
(wtorek) 

730 dziękczynna, za opiekę BOŻĄ nad Mikołajem 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

30.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

31.X 
(czwartek) 

730 o dary DUCHA ŚWIĘTEGO w rodzinie Pawła i Marzeny 

1800 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1.XI 
(piątek) 

845 
† Jana i Jadwigi NALEŻYTYCH 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1030 † Antoniego WOJTUSZKO 

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

2.XI 
(sobota) 

845 † Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1800 † Stanisława PINDELSKIEGO i jego rodziców 

3.XI 
(niedziela) 

845 
† Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH 

1030 
† Zofii WITCZAK, Marii i Feliksa WITCZAKÓW, 

Stefanii i Stefana KORYTKÓW 

1200 
† Tadeusza, Antoniny i Jana BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy, Władysława, w 10 rocznicę śmierci, ZDUŃCZYKÓW 

POLSKIE MADONNY: MADONNA BOŻA POCIESZENIA Z GNIEZNA 
Początki dziejów Sanktuarium w Gnieźnie 

sięgają połowy XIII w. W 1259 książę wiel-

kopolski Bolesław Pobożny - za sprawą swej 

małżonki bł. Jolenty - sprowadził oo. fran-

ciszkanów. Ok. 1290 powstał klasztor i kościół 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Acz kult MATKI BOŻEJ szerzony był przez fran-

ciszkanów od początku, to CUDOWNY WIZE-

RUNEK ma rodowód późniejszy. 

Do świątyni trafił ON w 1659 jako dar nie-

jakiego Władysława Mituszewskiego, miesz-

kańca Gniezna. Akt ów wymusiła sama 

OPATRZNOŚĆ. Już w 1648 bowiem właściciel 

dostrzegł na OBRAZIE, kopii wizerunku „SALUS 

POPULI ROMANI” z bazyliki Santa Maria Mag-

giore w Rzymie, krople potu. Pewnie by o tym 

zapomniano, gdyby nie dzień wigilijny 24.XII.1658, gdy znów dostrzeżono 

krople potu. Podobne zjawisko zaobserwowano rok później, 14.XII.1659. 

A to sprawiło, że uznano, iż OBRAZ należy przenieść do franciszkanów… 

WIZERUNEK został prawie natychmiast uznany przez wiernych za cudowny. 

Za JEGO pośrednictwem doznawali bowiem licznych łask i uzdrowień. 

Maryja szybko zyskała tytuły takie jak: POCIESZYCELKA STRAPIONYCH, MATKA 

POCIESZENIA, UZDROWIENIE CHORYCH. 

Czy wszelako oficjalnie uznano GO za cudowny - nie wiadomo. Wiadomo 

tylko, że w XVIII w. kronikarze określali GO jako „IMAGO GLORIOSA”… 

Kult MATKI BOŻEJ WIĘKSZEJ rozwijał się dynamicznie, szczególnie od 1750, 

kiedy to MADONNA została umieszczona w nowym ołtarzu głównym. 

Nadeszły wszelako czasy rozbiorowe. W 1819 pożar, który pochłonął 

miasto (spłonęło wówczas 245 budynków), oszczędził jeszcze kompleks 

franciszkański. Wierni przypisali ocalenie opiece MATKI BOŻEJ POCIESZENIA. 

Ale od 1836 zaczęły się czasy trudniejsze: zaborcy zlikwidowali klasztor 

franciszkański. Oczywiście wiązało się to ze zwykłą grabieżą majątku. 

Klasztor przejęło miasto, a kościół niemieccy katolicy. Dzięki temu kult 

przetrwał, choć ograniczony i mimo tego, że pojawiające się nieustanie 

wota, srebrne sukienki, korony, ozdoby, kosztowności, Niemcy rabowali… 

Ten stan trwał do odrodzenia Rzeczypospolitej. W 1929 powrócili francisz-

kanie. Pogłębili kult PANI POCIESZENIA. Przed MADONNĄ modlili się wówczas 

m.in.: św. Maksymilian Kolbe, bł. Rafał Chyliński, bł. Michał Kozal… 

Po ataku niemieckim na Rzeczpospolitą, 1.ix.1939, i zajęciu Gniezna, 

Niemcy wyrzucili franciszkanów z klasztoru. Urządzono w nim magazyn 

sprzętu wojskowego. Kościół zamknięto… 

Po wygonieniu Niemców w 1945 franciszkanie znów powrócili. Mimo 

nieprzychylności władz republiki prl powoli odnawiali kościół i klasztor, 

a w 1963 oficjalnie nadali MATCE BOŻEJ POCIESZENIA tytuł PANI GNIEZNA… 

A 3.vi.1997, podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II, 

w katedrze gnieźnieńskiej, koronował obraz MATKI BOŻEJ, PANI GNIEZNA. 

PANI GNIEZNA, MATKO nasza, dzieci TWOJE proszą CIĘ. 

WSPOMOŻYCIELKO z nieba wysokiego, MARYJO! 

Niechaj wypadki omijają miasto 

Niech w naszych domach nie brakuje chleba. 
Pieśń śpiewana podczas nabożeństwa w Sanktuarium  

il. MATKA BOŻA POCIESZENIA – sankturium Gniezno; źródło: www.opactwo.eu 

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://www.opactwo.eu/index.php/bazylika-mniejsza-pw-wniebowzicia-nmp/20-ikona-mb-askawej-po-koronacji
http://www.swzygmunt.knc.pl/

