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Od początku chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i oporamipor. Dz 17, 32; 1 Kor 15, 12-13. „W żadnym punkcie wiara 

chrześcijańska nie spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciała”św Augustyn, Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5. Bardzo powszechnie jest przyjmowane 

przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby 

zmartwychwstać do życia wiecznego? [KKK, 996] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

 
OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI — EL GRECO (1541, Candia – 1614, Toledo) 

ok. 1600, fragm., olejny na płótnie, 106×130 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI EZECHIELAEz 47, 1-2. 8-9. 12 

Podczas widzenia otrzymanego od PANA zaprowadził mnie anioł z powro-

tem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni 

w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była 

skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni 

na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną 

na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, 

skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany 

świątyni, na południe od ołtarza. 

Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, 

i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. 

Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok 

wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokąd-

kolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. 

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju 

drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczer-

pują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi 

z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6) 

REFREN: BÓG jest we wnętrzu swojego Kościoła 

BÓG jest dla nas ucieczką i siłą: 

najpewniejszą pomocą w trudnościach. 

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia 

i góry zapadły w otchłań morza. 

Nurty rzeki rozweselają miasto BOŻE, 

najświętszy przybytek NAJWYŻSZEGO. 

BÓG jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, 

BÓG je wspomoże o świcie. 

PAN ZASTĘPÓW jest z nami, 

BÓG Jakuba jest naszą obroną. 

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła PANA, 

zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 3, 9b-11. 16-17 

Bracia: 

Jesteście uprawną rolą BOŻĄ i 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 któ-

rym 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. 

AKLAMACJA2 Krl 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, 

aby MOJA obecność trwała tam na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 13-22 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i JEZUS udał się do Jerozolimy. W świą-

tyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz sie-

dzących za stołami bankierów. 

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich 

ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 

powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: »Weźcie to stąd, a nie róbcie 

z domu MEGO OJCA targowiska«. Uczniowie JEGO przypomnieli sobie, że na-

pisano: „Gorliwość o dom TWÓJ pożera MNIE”. 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do NIEGO: „Jakim znakiem wykażesz 

się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” 

JEZUS dał im taką odpowiedź: »Zburzcie tę świątynię, a JA w trzech dniach 

wzniosę ją na nowo«. 

Powiedzieli do NIEGO Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 

a TY ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” ON zaś mówił o świątyni SWEGO 

CIAŁA. 

Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie JEGO, że to po-

wiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł JEZUS. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GRZEGORZ ŁAKOTA, MĘCZENNIK 
Urodził się 31.I.1883 w wiosce Hołodówka, w Galicji, 
w zaborze austriackim. 

Rodzice byli wieśniakami. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Komarnie, a do gimnazjum we Lwowie. 

W VI.1903 rozpoczął studia teologiczne we lwowskim 
Greckokatolickim Seminarium Teologicznym. 

30.VIII.1908 biskup eparchii przemyskiej Konstanty 
Czechowicz wyświęcił go na kapłana greckokatolickiego. 

Został proboszczem parafii Trościaniec k. Lwowa, a potem 
sekretarzem biskupim w Przemyślu. W 1911 w Wiedniu 
obronił tytuł doktora teologii. 

Od 1913 był profesorem historii Kościoła i prawa kano-
nicznego w seminarium w Przemyślu, następnie — w la-

tach 1918-26 — rektorem. 16.V.1926 został biskupem pomocniczym w Przemyślu. 

Po IV rozbiorze Polski we IX.1939 pozostał w części eparchii znajdującej się pod 
okupacją niemiecką. Kierował ją z Jarosławia… 

Do Przemyśla wrócił w 1941 po ataku niemieckim na okupanta rosyjskiego. 

A w 1944 powrócili Rosjanie. By ratować go przed wywiezieniem na wschód na-
mawiano go na wyjazd na zachód. Miał rzec: „Jeśli taka będzie wola i nas wy-
wiozą to oczekiwać nas tam będzie niejedna dusza potrzebująca pomocy, od cze-
go zależeć będzie jej zbawienie. A choćby była tylko jedna warto się poświęcić”… 

25.VI.1946 katedrę przemyską otoczyły polskie i rosyjskie jednostki okupacyjnej 
armii prl. Wszystkich, w tym Grzegorza i bpa Wełyczkowskiego, oddano w ręce 
NKWD. Wsadzono ich do pociągu – wysadzono dopiero w Kijowie. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/14/1402grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 9.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na pomoc 
dla prześladowanych chrześcijan. 

 11.XI (wtorek): Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy! 
w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli o wolność na-
szego narodu, oddając niejednokrotnie własne życie. Rów-
nież dla nas niech to będzie dzień refleksji i zadumy nad 
wolnością, której należy bronić i o którą należy zabiegać 
każdego dnia… 

 16.XI (niedziela): Odpowiadając na apel Episkopatu i naszego 
arcybiskupa ks. Kazimierza kard. Nycza po Mszach św. zbie-
rane będą ofiary do puszek na pomoc w odbudowie 
zniszczonej przez pożar katedry sosnowieckiej. 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej, oraz na cmentarzu. Za zmar-
łych z wypominkek rocznych modlimy się w każdą 2. sobotę 

miesiąca o 1715 i w czasie Mszy św. o 1800. 
 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 23.XI na sumie. Zgłoszenia 

do 14.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 16.XI po sumie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Helena MAGDZIARZ  27.X.2014 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

10.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Krystyny i Tadeusza OKLEJÓW 

11.XI 
(wtorek) 

730 
† Henryka BANECKIEGO, w 22 rocznicę śmierci, 

Wandy PACIORKIEWICZ, w 20 rocznicę śmierci 

1800 
† ks. Bogusława GIERTUGII, 

Agnieszki CZARNECKIEJ 

12.XI 
(środa) 

730  

1800  

13.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Iwony RĘBIŚ 

14.XI 
(piątek) 

730  

1800 † Stanisława ZDUŃCZYKA, w 20 rocznicę śmierci 

15.XI 
(sobota) 

730  

1800 
Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Józefy i Józefa LATOSZKÓW 

16.XI 
(niedziela) 

845 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 
† Arkadiusza BARANA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA i Andrzeja KWIETNIA 

1800 † Stanisława OSUCHA 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRUCYFIKS KAMIEŃSKI 
Konkatedra w Kamieniu Pomorskim, jest histo-

ryczną katedrą diecezji pomorskiej, istniejącej 

w latach 1140-1535, której następcą jest 

archidiecezja szczecińsko-kamieńska. 

Katedra przechodziła zmienne dzieje losów. 

Powstała w 1176 z fundacji księcia pomor-

skiego, Kazimierza I, ze słowiańskiego rodu Gry-

fitów. Rozbudowywano ją przez wiele stuleci. 

Dopiero w 1480 powstał ołtarz główny. Ale już 

w 1535 katedrę przejęli luteranie… 

W rękach protestanckich pozostała aż do 1945. 

W czasie wojny trzydziestoletniej splądrowano 

jej wnętrze, w 1808 zawaliła się gotycka wieża, 

ale sama przetrwała te zawieruchy… 

5.III.1945 do Kamienia weszli Rosjanie. Przed ich nadejściem wszelako 

uciekający Niemcy wywieźli m.in. skarbiec katedralny i wiele innych cennych 

zabytków ponad 700-letniej historii katedry. 

Skarbiec Niemcy wywieźli do pałacu we wsi Benice. Wraz z nim wy-

wieziono niezwykły KRUCYFIKS, co najmniej od XIV wieku królujący 

w konkatedrze kamieńskiej… 

Tam też w VII.1946 GO odnaleziono. 

Wykonany z dębu, o wysokości 5.5 m (sam CHRYSTUS jest znacznie mniej-

szy), pierwotnie umieszczony był prawdopodobnie na tzw. belce tęczowej, 

nad lektorium. Specjaliści widzą w NIM wpływy sztuki francuskiej i angiel-

skiej. Powstał przed 1300, być może w warsztacie w Lubece. 

„Szlachetne to dzieło o wyjątkowej jakości artystycznej […] wyróżniające się 

szlachetnością i harmonią formy oraz doskonałością faktury rzeźbiarskiej. 

KRUCYFIKS kamieński wywodzi się z najlepszych tradycji sztuki 

francuskiej […] ten najpiękniejszy na ziemiach Polski KRUCYFIKS” — tak 

opisywał KRUCYFIKS Gwido Chmarzyński, wybitny polski historyk sztuki… 

Po odnalezieniu w 1946 KRUCYFIKS nie powrócił do katedry kamieńskiej. 

Znalazł się w Muzeum Narodowym w Szczecinie… 

A skarbca katedralnego nie odnaleziono do dnia dzisiejszego. Nie wia-

domo czy podczas rosyjskiej ofensywy w 1945 uległ zniszczeniu czy też 

został przez Rosjan zrabowany. W 1946 w Benicach odnaleziono tylko 

elementy wyposażenia katedry — tryptyk ołtarzowy oraz KRUCYFIKS. Tylko 

ołtarz główny, po usilnych staraniach pierwszego powojennego probosz-

cza, wysiedleńca z Brzozdowic k. Lwowa, powrócił jednak do Kamienia … 

W 2014 mała replika krzyża kamieńskiego, poświęcona przez metropolitę 

szczecińsko-kamieńskiego, abpa Andrzeja Dzięgę, rozpoczęła 

peregrynację po parafiach archidiecezji, w ramach „Misji u stóp Krzyża”. 

il. GŁOWA CHRYSTUSA — krucyfiks, Muzeum Narodowe, Szczecin; źródło” www.katedra.architektura.pomorze.pl 

WOLIMY NIEWOLĘ NIŻ WOLNOŚĆ… 
Śpijcie spokojnie — mędrcy przenikliwi, 

Żonglerzy światła, tak bezsilnie świetni, 

Że nawet temu niezdolni się dziwić, 

Gdy próchnem w mroku świeci ból szlachetny. 

Wszystkoście z góry najlepiej wiedzieli, 

Lecz nie zdołali niczemu zapobiec: 

Naładowana broń — co nie wystrzeli, 

Bo ma na ścianie wisieć ku ozdobie. 

Śpijcie więc, poza dobrem, poza złem 

Requiem. 

I ty spokojnie śpij, bezkształtny tłumie 

Analfabetów o zwichniętych karkach, 

Którego grozy nigdy nie zrozumie 

Mędrzec, wojownik, skazaniec ni zdrajca. 

Śpij, boś też myślał, walczył, i też zdradzał; 

Czemu byś lepszy miał być niż te tuzy, 

Dla których człowiek, wiara, rozum, władza 

Do tego tylko, by im służyć — służy! 

Śpij wstrzymywany dobrem, gnany złem 

Requiem. 

Jesteśmy — jacy jesteśmy 

Byliśmy — jacyśmy byli 

Tę prawdę o sobie unieśmy 

W tej krótkiej, danej nam chwili. 

Będziemy — jacy zechcemy 

Byle wiedzieć nam — czego chcieć, 

Lecz — nie wiemy — czego nie wiemy, 

Więc nie mamy — co chcemy mieć. 

Mogliśmy, czego nie wolno, 

Co wolno — nie chcemy móc. 

Wolimy niewolę niż wolność, 

W której nie ma o co łbem tłuc. 

Więc będziemy — jacyśmy byli, 

Więc jesteśmy — a jakby nas brak 

W tej krótkiej danej nam chwili, 

Której jutro nie będzie i tak… 

KACZMARSKI, Jacek (1957,Warszawa – 2004, Gdańsk), „Requiem rozbiorowe” 

il. WKROCZENIE LEGIONÓW DO WARSZAWY 1 GRUDNIA 1916 — BAGIEŃSKI, STANISŁAW (1876, Warszawa – 1948, Warszawa) 

1939, fragm., olejny na płótnie, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa; źródło: www.muzeumwp.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GRZEGORZ ŁAKOTA, DOKOŃCZENIE 
Tam został skazany na 10 lat niewolniczej pracy przymusowej. Wywieziono go 
do obozu koncentracyjnego WorkutŁag (Gułag) w Workucie. 

Włoski kapłan, Piotr Leone, którzy spędził 10 lat w Gułagu wspominał: „Na swej 
drodze spotkałem łańcuch aniołów w ludzkiej postaci, którzy na ziemi stali sie 

Cherubinami, wychwalającymi CHRYSTUSA. Wśród nich był wielki wyznawca wiary, 
biskup Grzegorz Łakota, który od 1948 do 1950 oświecał nas, wyczerpanych 
skazańców, przykładem cnót chrześcijańskich”… 

Codziennie o świcie uwięzieni kapłani zbierali się przy pryczy Grzegorza, a on od-
prawiał Mszę św. Jako stół PAŃSKI służyła niewielka szafka nocna. 

Za to groziła kara karceru… 

W 1950 był już ciężko chory. Skierowano go do obozowego „szpitala”. Zamiast 
leczenia zmuszano go do wykonywania najcięższych i najbrudniejszy prac… 

W owym szpitalu, w obozie Abieź, zginął 12.XI.1950. 

27.VI.2001 we Lwowie Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, w gronie 27 mę-
czenników kościołów rytu bizantyńskiego… (uroczystość 12 listopada) 

il. BŁ. GRZEGORZ ŁAKOTA; źródło: uk.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 
 

http://www.katedra.architektura.pomorze.pl/prezbiterium/prezbiterium.html
http://www.muzeumwp.pl/kalendarium/12-01/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

