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Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem miłości BOŻEJ objawionej w JEZUSIE CHRYSTUSIE i udzielonej przez DUCHA ŚWIĘTEGO. Św. Augustyn uważa, 

że „usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem aniżeli stworzenie nieba i ziemi”, ponieważ „»niebo i ziemia przeminą«, zbawienie zaś i sprawiedli-

wość wybranych, czyli tych, których wybrał, będą trwać wiecznie"św. Augustyn, Evangelium Johannis tractatus, 72, 3. Uważa on nawet, że usprawiedliwienie grzeszników 

przewyższa stworzenie aniołów w sprawiedliwości, albowiem świadczy o jeszcze większym miłosierdziu. [KKK, 1996] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

PRZENIESIENIE ARKI Z TABLICAMI PRZYMIERZA — ADEMOLLO, Ludwik (1764, Mediolan– 1849, Florencja) 
Fresk, galeria Palatina (Palazzo Pitti), Florencja; źródło: www.wga.hu 

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. TEODOR ROMŻA, MĘCZENNIK 
Urodził się 14.IV.1911 w Boczkowie Wielkim, na Zakarpaciu. 

Był trzecim dzieckiem ubogich robotników kolejowych, Pawła 
i Marii z domu Semak. Dzięki stypendium odbył studia 
w Rzymie, w kolegium Germanicum i kolegium Russicum. 

25.XII.1936 został kapłanem Rusińskiego Kościoła Katolic-
kiego, po czym powrócił na Zakarpacie. Po trzech latach 
posługi wikarego został, w 1939, gdy Zakarpacie przejęły 
Węgry, wykładowcą filozofii w seminarium w Użhorodzie. 
Nauczał tam przez cały w zasadzie okres II wojny światowej. 

Tuż przed jej końcem, 21.IX.1944, został biskupem diecezji 
mukaczewskiej. Zanotował wówczas: „Co będzie to będzie. 
Moim zadaniem jest pełnienie posługi apostolskiej. Nie za-
mierzam uciekać… Nawet, gdyby mieli mnie zabić. To nie hań-

ba - a umrzeć dla CHRYSTUSA to życie wieczne”… 

Gdy nadeszli Rosjanie rozpoczęły się prześladowania. Odmówił przejścia na pra-
wosławie. Odmówił też złożenia podpisu pod „apelem o przyłączenie Zakarpacia 
do Rosji”. Pozbawiony możliwości publicznego wypowiadania się, by podtrzymać 
ducha wiernych i kleru, zaczął odwiedzać – bryczką – swoje parafie. Zorganizował 
też uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w których wzięło 
udział 80,000 pielgrzymów… 

28.X.1947, gdy wracał z podróży duszpasterskiej, ciężarówka rosyjskich żołdaków 
staranowała jego bryczkę. Bandyci zaatakowali oszołomionych metalowymi 
prętami, kolbami karabinów i kijami. Nadbiegli jednak pobliscy mieszkańcy 
i Rosjanie uciekli. Teodor został zawieziony do szpitala w Mukaczewie. 

Stan rannego był ciężki, ale dość stabilny. 31.X.1947 siostrom, do tej pory 
czuwającym bez przerwy przy łóżku biskupa, nakazano udać się na spoczynek. 
Miały przybyć nieznane zmienniczki. 

Tej samej nocy Teodor zmarł. 

Dziś wiadomo, że na osobiste polecenie Nikity Chruszczowa został zamordowany 
zastrzykiem z kurary przygotowany przez „naukowców” rosyjskiego NKWD. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II 27.VI.2001 na hipodromie we Lwowie 
w gronie 27 męczenników kościołów greckokatolickich. (uroczystość 1 listopada) 

il. BŁ. TEODOR ROMŻA; źródło: www.kresy.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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http://http/www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/rozkaz-zabic-biskupa#/publicystyka,reportaze?zobacz/rozkaz-zabic-biskupa
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 26.X (niedziela): 

 Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 O 1800 Msza św. dla rodziców i dzieci, które przygoto-

wują się do I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie z ro-
dzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 1.XI (sobota): 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. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-
łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (niedziela): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR-
ŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 

 Msze św. według rozkładu niedzielnego. 
 Po sumie Msza św. z procesją żałobną po kościele i mo-

dlitwą za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 8.XI (sobota): Tradycyjnie w 2. sobotę listopada planowana jest 

pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
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, oraz na cmentarzu. Za zmar-
łych poleconych w wypominkach rocznych modlimy się 
w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w czasie Mszy św. 
o 1800. 

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

19.X Karol BERNAT, Słomczyn  

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. Halina Irena FRANK  17.X.2014 l. 92 
śp. Leonarda Izabella PIĄTEK  15.X.2014 l. 89 
śp. Waleria MIRKOWSKA  13.X.2014 l. 92 
śp. Zygmunt KANABUS  13.X.2014 l. 84 
śp. Władysława FIJAŁKOWSKA  13.X.2014 l. 74 
śp. Stanisław BOGULAK  11.X.2014 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

27.X 
(poniedziałek) 

730 † Edwarda 

1800 † Marianny i Ryszarda NALEŻYTYCH 

28.X 
(wtorek) 

730 PROPRIA 

1800 
dziękczynna w 36 rocznicę ślubu Krystyny i Wojciecha, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla jubilatów, ich dzieci i wnuków 

29.X 
(środa) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 † Abdula KASSIM 

30.X 
(czwartek) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 † Abdula KASSIM 

31.X 
(piątek) 

730  zdrowie dla Marka 

1800 † Stanisława PINDELSKIEGO i jego rodziców 

1.X 
(sobota) 

845 † Adolfa, Bronisławy, Marka i Stanisława STOUN 

1030 † Zofii ORNAT, w miesiąc po śmierci 

1200 Msza św. i procesja na cmentarzu 

2.X 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† Tadeusza, Jana i Antoniny BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WĘCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WĘCŁAWIAKÓW 

1200 † Stanisława MŁYNARCZYKA, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Piotra SZUSTKOWSKIEGO 

NIEZWYKŁE MADONNY: MADONNA MEDIOLAŃSKA W KOLONII 
W 1164 cesarz niemiecki, Fryderyk I Barbaros-

sa, podbił Mediolan. Miasto zostało zrabowane 

a cesarz wyniósł z niego relikwie Trzech Króli. 

Przekazał je arcybiskupowi kolońskiemu, Rainal-

dowi z Dassel. Uczyniło to Kolonię największym, 

po Ziemi Świętej, Rzymie i Santiago de Com-

postela ośrodkiem pątniczym na świecie… 

Wśród niezwykłych relikwii, które pielgrzymi mo-

gli czcić w Kolonii, była także gotycka figurka 

MADONNY, prawdopodobnie przywieziona wraz 

z relikwiami Trzech Króli. Ta FIGURKA uległa znisz-

czeniu prawd. 30.IV.1248, w pożarze dawnej romań-

skiej katedry w Kolonii. Ale kult musiał być już 

duży skoro zdecydowano się wykonać JEJ kopię. 

Wyrzeźbiono JĄ w latach 1280—90 warsztacie, 

który działał w Kolonii na przełomie XIII i XIV w. 

i brał udział we wznoszeniu gotyckiej katedry 

pw. św. Piotra i Najświętszej Marii Panny. Jej bu-

dowa trwała stulecia: ukończono ją dopiero 

ponad sześćset lat po rozpoczęciu, w 1880… 

MADONNA zwana MEDIOLAŃSKĄ, O naturalnej wyso-

kości 1.61 m, wykonana z drewna orzechowego. 

jest dziś najstarszą figurką MADONNY w koloń-

skiej katedrze. Pokrywająca rzeźbę polichromia, podobnie jak korona oraz 

berło, są wynikiem konserwacji z 1900. 

Typ artystyczny, reprezentowany przez NIĄ, rozpowszechnił się w całej 

Europie. Należą do nich czeskie MADONNY m.in. z Buchlovic, a także tzw. śląskie 

MADONNY NA LWACH (m.in. z kościoła pw. św. Marcina we Wrocławiu) oraz 

MADONNY POMORSKIE, m.in. w Piasecznie i Lubieszewie. 

Dziś cudowna figurka MADONNY, przez wieki zlewająca łaski na SWYCH 

czcicieli, znajduje się kaplicy NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

il. MATKA MEDIOLAŃSKA – katedra, Kolonia; źródło” pl.wikipedia.org 

TARNINA… 
Wbrew najgorszym przewidywaniom wróżbitów pogody 

— szeroki klin polarnego powietrza wbity po nasadę w powietrze — 

wbrew instynktowi życia świętej strategii przetrwania 

— inne rośliny z namysłem zbierają siły do skoku 

i na czarnych liniach frontu gromadzą pąki przed atakiem — 

zanim Prospero podniesie rękę 

tarnina rozpoczyna solowy koncert 

w zimnej pustej sali 

ten przydrożny krzew łamie 

zmowę ostrożnych 

i jest 

jak piękni młodzi ochotnicy 

którzy giną w pierwszym dniu wojny w nowiutkich mundurach 

podeszwy butów ledwo zapisane piaskiem 

jak gwiazdy poezji przedwcześnie zagasłe 

jak wycieczka szkolna zabrana przez lawinę 

jak ci co pośród ciemności widzą jasno 

jak powstańcy którzy wbrew zegarom historii 

wbrew najgorszym przewidywaniom 

mimo wszystko zaczynają 

o szaleństwo białych niewinnych kwiatów 

zamieć oślepiająca 

grzbiet fali 

aubada z krótkim uporczywym ostinato 

aureola bez głowy 

tak tarnino 

parę taktów 

w pustej sali 

a potem potargane nuty 

leżą wśród kałuż i rudych chwastów 

by nikt nie wspominał 

ktoś jednak musi mieć odwagę 

ktoś musi zacząć 

tak tarnino 

kilka czystych taktów 

to bardzo dużo 

to wszystko 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

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 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mailander_Madonna.jpg
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