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Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej „rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu”, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z BOGIEM, 

chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. BÓG w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, 

jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania JEZUSA. [KKK, 997] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ: SIGNORELLI, Łukasz (ok. 1450, Cortona - 1523, Cortona), 1499-1502, fresk, szer. 700 cm, 

kaplica San Brizio, katedra, Orvieto; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ2 Mch 7, 1-2. 9-14 

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką również zostało 

schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, 

aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: 

„O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem 

gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo”. 

Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: 

„Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. KRÓL świata jednak nas, 

którzy umieramy za Jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. 

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce 

wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: „Z nieba je otrzymałem, 

ale dla JEGO praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od NIEGO ponownie 

je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwa-

gą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. 

Konając, tak powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, 

a którzy w BOGU pokładamy nadzieję, że znów przez NIEGO będziemy 

wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 16b) 

REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział BOGA 

Rozważ, PANIE, moją słuszną sprawę, 

usłysz moje wołanie, 

wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Moje kroki mocno trzymały się TWOICH ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 

Wołam do CIEBIE, bo TY mnie, BOŻE, wysłuchasz; 

nakłoń ku mnie TWE ucho, usłysz moje słowo. 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

skryj mnie w cieniu TWYCH skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę TWE oblicze, 

ze snu powstając nasycę się TWYM widokiem. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 2, 16 – 3, 5 

Bracia: 

Sam PAN nasz JEZUS CHRYSTUS i BÓG, OJCIEC nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech 

pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. 

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo PAŃSKIE rozszerzało się 

i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni 

od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. 

Wierny jest PAN, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy 

w PANU, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj PAN 

skieruje serca wasze ku miłości BOŻEJ i cierpliwości CHRYSTUSOWEJ. 

AKLAMACJAAp 1, 5-6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUSA jest PIERWORODNYM umarłych, 

JEMU chwała i moc na wieki wieków. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 20, 27-38 

Podeszło do JEZUSA kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmar-

twychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „NAUCZYCIELU, Mojżesz tak 

nam przepisał: ‘Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 

niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu’. 

Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją 

drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 

W końcu umarła ta kobieta. 

Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 

bowiem mieli ją za żonę». 

Jezus im odpowiedział: »Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym 

i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 

Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi BOŻYMI, 

będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 

o krzaku, gdy PANA nazywa „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM 

Jakuba”. BÓG nie jest BOGIEM umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem 

dla niego żyją«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROL LAMPERT, MĘCZENNIK 
Urodził się 9.I.1894 w Göfis, w Austrii. 

Był najmłodszym z siedmiorga dzieci rolnika 
Franciszka Ksawerego i Marii Róży Lampertów. 

Uczęszczał do seminarium w Bressanone i 12.V.1918 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Eggera. 

Następnie przez 12 lat był wikariuszem w Dornbirn. 

W 1930 rozpoczął studia w Rzymie, uwieńczone 
w 1935 obroną doktoratu z prawa kanonicznego. 

W x.1935 został wikariuszem biskupim w Innsbrucku, 
a 15.I.1939 wikariuszem generalnym administratury 
apostolskiej Innsbruck-Feldkirch. 

Było już po Anschlussie, czyli przyłączeniu Austrii 
do Niemiec. 4.III.1940 został aresztowany za protest 
przeciwko ograbieniu przez narodowych socjalistów 
klasztoru w Innsbrucku. Wypuszczono go po 10 dniach. 

Opublikował wtedy nekrolog ks. Ottona Neururera, zamordowanego w obozie kon-
centracyjnym Buchenwald. Za to został 25.VIII.1940 osadzony w Dachau, a potem 
w Sachsenhausen, gdzie niewolniczo pracował fizycznie. Świadek

ks. J. Steinkelderer
 

wspominał, że Karol mawiał: „[To wszystko] dla CHRYSTUSA i dla Kościoła”. 

15.XII.1940 przewieziono go z powrotem do Dachau. 1.VIII.1941 został zwolniony. 

Nie mógł wrócić do domu, więc 16.VIII.1941, bp Konrad von Preysing uczynił go 
kapelanem w szpitalu prowadzonym przez siostry boromeuszki w Szczecinie. 

5.II.1943 został aresztowany (akcja „Fall Stettin” wymierzona w katolików): wśród 
40 osób, w tym 11 księży. Oskarżono ich o szpiegostwo na rzecz aliantów… 

Przesłuchiwano go wielokrotnie. Był bity pejczami, torturowany… 

6.XII.1943 przewieziono go do Halle. Tam 20.XII.1943 sąd wojskowy skazał go, 
ks. Herberta Simoleita i ks. Fryderyka Lorenza, na karę śmierci. Ale ponieważ 
sędziowie nie byli jednomyślni wyroku nie podpisano. 

W związku z tym 4.I.1944 został przewieziony do Torgau. Tam przez 7 miesięcy 
przetrzymywany był w pojedynczej celi, po czym ponownie, 27.VII.1944 skazano 
go na śmierć. I znów wyroku nie podpisano – sędzia popełnił samobójstwo… 

8.IX.1944 odbył się trzeci proces. Wyrok był ten sam - i został podpisany… 

10.IX.1944 przewieziono go z powrotem do więzienia w Halle. 13.IX.1944, w liście, 
napisanym o 14

00
, pisał do brata: „Do zobaczenia w niebiańskim domu OJCA. […] 

Teraz będę naprawdę szczęśliwy i radosny! Ja teraz muszę iść do CIEBIE, OJCZE 
na niebie, do umiłowanego JEZUSA, umiłowanej MATKI BOŻEJ […] Jestem szczęśliwy, 
że wreszcie idzie koniec wszystkich cierpień”… 

Tuż przed 16
00

, przed wyprowadzeniem z celi, dopisał: „Woła mnie BÓG”. 

Wszyskich trzech stracono 13.IX.1944, o 16
00

 – przez ścięcie, na gilotynie… 

Beatyfikacji, za zgodą Benedykta XVI, dokonał Anioł kard. Amato, 13.XI.2011, 
w kościele pw. św. Marcina w Dornbirn. (uroczystość 13 listopada) 

il.: KAROL LAMPERT; źródło: www.kath-kirche-vorarlberg.at 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/s/signorel/brizio/2/3resurr1.html
http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/pressebuero/artikel/provikar-carl-lampert-kardinalskollegium-empfiehlt-seligsprechung
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 10.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWA-

NYM. 
 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na pomoc 

dla prześladowanych chrześcijan. 
 11.XI (poniedziałek): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamiętajmy! 

w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli o wolność 
naszego narodu, oddając niejednokrotnie własne życie. 
Niech to będzie dzień refleksji i zadumy nad wolnością, 
której należy bronić i o którą należy zabiegać każdego dnia. 

 17.XI (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. Za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą 2gą sobotę miesiąca o 1715 
i Mszy św. o 1800. 

 Parafialny Zespół Caritas, prosi o pomoc w zbiórce pieniędzy 

na drzwi zewnętrzne, które trzeba wymienić u jednej z ubo-
gich rodzin z naszej parafii. Ze względu na warunki pogo-
dowe, pomoc potrzebna jest jak najszybciej. Ofiary można 
składać do skrzynki przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY lub przekazywać bezpośrednio do członków Caritas. 
Za dobroć serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 W przyszłym, 2014 roku, w terminie od 28.III do 5.IV nasza 
parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę do Włoch. 
Szczegółowy program pielgrzymki – na ulotkach w kościele. 
Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce proszeni są o zgła-
szanie się do któregoś z księży. Pielgrzymka dojdzie do skut-
ku, jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Z powo-
dów organizacyjnych najlepiej by było, gdyby do końca 
listopada udało się skompletować całą grupę. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 24.XI na sumie. Zgłoszenia 

do 15.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 17.XI po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Przemysław Marcin SENDROWICZ, kawaler z parafii 

tutejszej, i Magdalena Maria OKOLUS, panna z parafii pw. Świętej 

Rodziny w Kozienicach 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.XI 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Marcina i Mirosławy MILEWSKICH 

12.XI 
(wtorek) 

730 † Stanisława MŁYNARCZYKA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

13.XI 
(środa) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW 

14.XI 
(czwartek) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

15.XI 
(piątek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW 

16.XI 
(sobota) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW 

17.XI 
(niedziela) 

845 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

1030 
† Stanisława OSUCHA 

w intencji Maksymiliana, 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, z racji 14 urodzin 

1200 

† Arkadiusza BARANA, Jana BARANA, w 7 rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, Bolesława ZDUŃCZYKA 

† Władysława i Stanisławy ODOLIŃSKICH, 

ks. Henryka ZAŁUSKI 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW 

JA TO TYLKO MÓWIĘ, CO WSZYSCY WIDZĄ… 
„Naród który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”Jan Paweł II. 

Uchowaj, BOŻE! 

Zadrżałem […]. 

Kościół i Ojczyzna - Matka nasza - ma dzieci mądre i głupie. […] 

Ciesz się, Matko Polsko, tymi mądrymi, 

a te niemądre nie usłuchają już nikogo z żyjących. 

Choćby anioł zstąpił z nieba - nie usłuchają! […] 

Więc niech […] dziś mówi do nas, 

do Narodu i do Sejmu, 

prorok - ksiądz Piotr Skarga Powęski. 

Może umarłych usłuchająpor. Łk 16, 30. 

Kto czyta, niech rozumiepor. Mk 13, 14. 

„Przezacni Panowie…”kaz. V. 

„Jać objawienia osobliwego od PANA BOGA 

o was i o zgubie waszej nie mam. 

Ale poselstwo do was mam od PANA BOGA 

i mam to poruczenie, 

abych wam złości wasze ukazował 

i pomstę na nie, 

jeśli ich nie oddalicie, opowiadał”kaz. VIII. 

„Ja to tylko mówię, co wszyscy widzą”kaz. I. 

Nie na to wolność nam dana, 

iżby się nikt zwierzchności BOŻEJ nie bałpor. kaz. VI. 

„I jeśli jej wy źle używacie, 

słusznie ją PAN BÓG od was odejmie, 

iż się wam w ciężką niewolą, 

obroń BOŻE, obróci”kaz. VI. 

Złamałeś łańcuchy drewniane, miasto nich zyskałeś … żelaznepor. Jr 28, 13. 

Owo jest demokracyja wasza i rządy wasze… 

„gdzie… chcą wszyscy rządzić. 

To jest wielkie za grzechy ludzkie od BOGA skaranie”kaz. VI. 

„Gdy bojaźń BOŻA ginie i wstyd upada…, 

Rzeczpospolita ginie, a jako gdy obręczy z beczki opadają 

a nikt ich nie pobija, wszytka się rozsypuje”kaz. I. 

„O takiej Rzeczypospolitej pogańskiej jeden pogański mędrzec rzekł, 

iż w niej mądrzy radzą, a głupi dekreta i konkluzyje czynią… 

Bo prostym smaczne to pochlebstwo, 

iż też oni rządzić i wolności swojej używać mają. 

I lada zły jaki język… namówi ich do rzeczy bardzo szkodliwych, głupich, 

i którymi sami się pogubią”kaz. VI. 

„Ja to tylko mówię, co wszyscy widzą”kaz. I. 

Kto słucha, niech rozumiepor. Mk 13, 14. […] 

„O piękna wolności, w której wszytkie swawolności i niekarności panują… 

BOSKIE i ludzkie prawa gwałcą, 

karać się nie dadzą ani królowi, ani urzędom”kaz. I. […] 

„Przeklęty, kto zasmuca Matkę swoję. 

A która jest pierwsza i zasłużeńsza Matka jako Ojczyzna, 

od której imię macie i wszytko, co macie, od Niej jest?”kaz. II. 

„Ustawicznie się mury Rzeczypospolitej waszej rysują, 

a wy mówicie: Nic, nic! 

Nierządem stoi Polska! 

Lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was wszytkich potłucze!”kaz. VIII. 

[…] „Ja to tylko mówię, co wszyscy widzą”kaz. I. 

Kto słucha, niech rozumiepor. Mk 13, 14. […] 

„Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, 

głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, 

a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, 

a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma… utonąć musi… 

i z nim my sami poginiemy. 

W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, 

imienia, skarby i wszytko, w czym się kochacie… 

Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją, 

nad ludem i bracią swoją…”kaz. II. 

„Ja to tylko mówię, co wszyscy widzą”kaz. I. 

Kto słucha, niech rozumiepor. Mk 13, 14. […] 

Teraz tedy, BOŻE WIELKI i STRASZLIWY, strzegący przymierza i miłosierdzia, 

nie odwracaj od nas oblicza swego i od utrapienia, 

które spotkało nas i cały lud TWÓJ. 

„BOŻE, spuśćże wam szeroką i głęboką miłość ku braciej waszej 

i ku najmilszej Matce waszej, Ojczyźnie Świętej, 

abyście jej i ludowi swemu… swoich pożytków zapomniawszy, 

służyć szczęśliwie mogli”kaz. II. […] 

Ciesz się, Matko Polsko, bo jutro Twoje Święto! 

Jesteś wolna i niepodległa, ale masz mądre i głupie dzieci, 

więc czasem musisz kochać i płakać. 

Naród, który zabija - nie ma przyszłości. 

Uchowaj, BOŻE! 

Ostało nam jeszcze sumienie, 

a na nim reszta odbudowaną być możepor. H. Sienkiewicz. 

Niech się tak stanie. Amen. 

ZAWITKOWSKI,Józef (ur. 1938, Wał) – homilia, fragm., 10.XI.1996, bazylika pw. Świetego Krzyża, Warszawa 

il. KAZANIE SKARGI: MATEJKO, Jan (1483, Urbino - 1520, Rzym), fragm., 1864, olejny na płótnie, 224×397 cm, 
Zamek Królewski, Warszawa; źródło: pl.wikipedia.org 

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://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazanie_Skargi.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

