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Szóste błogosławieństwo zapowiada: »Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą«Mt 5, 8. »Czyste serca« oznaczają tych, którzy dostosowali 

swój umysł i swoją wolę do BOŻYCH wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłościpor. 1 Tm 4, 3-9; 2 Tm 2, 22, czystości, czyli prawości płciowejpor. 1 Tes 4, 7; 

Kol 3, 5; Ef 4, 19, umiłowania prawdy i prawowierności w wierzepor. Tt 1, 15; 1 Tm 1, 3-4; 2 Tm 2, 23-26. Istnieje związek między czystością serca, ciała i wiary: 

Wierni powinni wyznawać prawdy Symbolu wiary, „ażeby wierząc, byli posłuszni; będąc posłuszni, uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, 

a oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą”św. Augustyn, De fide et symbolo, 10, 25: PL 40, 196. [KKK, 2518] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z "Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments", 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 7, 2-4. 9-14 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła 

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, 

mającego pieczęć BOGA żywego. 

Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc 

wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, 

ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi BOGA naszego”. 

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące 

opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. 

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 

BARANKIEM. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 

I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie BOGU naszemu, ZASIADAJĄCEMU 

na tronie, i BARANKOWI”. 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, 

i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali BOGU, mówiąc: „Amen. 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, 

i potęga BOGU naszemu na wieki wieków. Amen!” 

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani 

w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, 

ty wiesz”. 

I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe 

szaty, i wybielili je we krwi BARANKA”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 84 

REFREN: Oto lud wierny, szukający BOGA 

Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem ON go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę PANA, 

kto stanie w JEGO świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

On otrzyma błogosławieństwo od PANA 

i zapłatę od BOGA, swego ZBAWCY. 

Oto pokolenie tych, co GO szukają, 

którzy szukają oblicza BOGA Jakuba. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-3 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas OJCIEC: zostaliśmy nazwani dziećmi 

BOŻYMI i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał JEGO. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi BOŻYMI, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do NIEGO podobni, bo ujrzymy GO ta-

kim jaki jest. 

Każdy zaś, kto pokłada w NIM nadzieję, uświęca się podobnie jak ON jest 

święty. 

AKLAMACJAMt 11, 28 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Przyjdźcie do MNIE wszyscy, 

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, 

a JA was pokrzepię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 5, 1-12 

JEZUS, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do NIEGO 

JEGO uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni BOGA oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami BOŻYMI. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 

i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN BODEY, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1549 w Wells w hrabstwie Somerset. Był synem zamożnego 
kupca, burmistrza rodzinnego miasta. 

Od 12 roku studiował w Oxford. W 1568 został członkiem New College. 

W VI.1576 jako katolik został, przez anglikańskiego biskupa Winchester, 
wyrzucony z uniwersytetu, ostentacyjnie za … posiadanie głośnego psa… 

Rok później udał się uniwersytet w Douai, we Francji, gdzie przez rok 
na Angielskim Kolegium studiował prawo cywilne. 

Powrócił do Anglii 27.II.1578. Prawd. ożenił się i założył szkołę… 

Ale zaczął odmawiać uczestnictwa w anglikańskich nabożeństwach i został aresztowany. 

Przez 3 lata przetrzymywano go w kajdanach w więzieniu w Winchester. 

W IV.1983 za odmowę uznania królowej Elżbiety I za głowę Kościoła został skazany 
na śmierć. Wyroku nie wykonano i po pół roku, 19.VIII.1583, znów go skazano. W IX.1583 
pisał z więzienia: „Łańcuchy, które na tej ziemi nosimy w obronie naszej wiary, przemie-
nią się w złoto i drogocenne kamienie w Niebie. To nasz znak. To nasz cel”… 

2.XI.1583 w Andover „powieszono, wypatroszono i poćwiartowano” go. 

W ostatnim słowie miał rzec: „Jeśli uczestnictwo we Mszy św. NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY jest 
zdradą, jeśli zdradą jest modlitwa ‘Ave Maria’, to zdradą jest cokolwiek”. Umierając zaś 
powtarzał: „JESU, JESU, esto mihi JESUS” (pl. „JEZU, JEZU, jesteś mym JEZUSEM”)… 

Beatyfikowany został 15.XII.1929 r. przez Piusa XI.  (uroczystość 2 listopada 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=7549
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.XI (niedziela):Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

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

W czasie Mszy św. modlimy się 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 (poniedziałek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR-
ŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 

 Msze św. o 845 i 1800. 
 Po Mszy św. o 845 procesja żałobna po kościele i mo-

dlitwa za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 5.XI (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 6.XI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. 
 Po Mszach św. do puszek zbierane będą ofiary na pomoc 

dla prześladowanych chrześcijan. 
 13.XI (piątek): O 2000 comiesięczny „WIECZÓR MODLITWY” – ado-

racja JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpie-
wie, w ciszy… Skrzynka na prośby i podziękowania pole-
cane JEZUSOWI w czasie Wieczoru – w kościele. Zapraszamy! 

 14.XI (sobota): Tradycyjnie w 2. sobotę listopada planowana 
jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku przy odpowiedniej liczba chętnych. Koszt 
pielgrzymki wynosi 80,- 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 każ-
dą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w czasie Mszy św. o 1800. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 22.XI, na su-

mie. Zgłoszenia do 13.XI w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 15.XI po sumie, w kościele. 

 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 
Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

25.X Aleksandra SOBIECKA, Gassy 

 

25.X Gabriela LASKOWSKA, Brześce 
25.X Kacper NOWAKOWSKI, Cieciszew 
25.X Zuzanna WOŹNIAK, Obory 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Sławomir BARAN, kawaler, i Magdalena Anna BĄBA, pan-

na, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Józefa SZYMCZAK  21.X.2015 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.XI 
(poniedziałek) 

730 † KASSIMA 

1800 † Leokadii SOBCZAK 

3.XI 
(wtorek) 

730 † KASSIMA 

1800 + Krzysztofa LEWKA, w miesiąc po śmierci 

4.XI 
(środa) 

730 † Anny GÓRSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 † KASSIMA 

5.XI 
(czwartek) 

730 † KASSIMA 

1800 w pewnej intencji 

6.XI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545 dziękczynno–błagalna w intencji Jana, w 11 rocznicę urodzin 

1800 † KASSIMA 

7.XI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † KASSIMA 

8.XI 
(niedziela) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, 

Józefa BRUDNIEWSKIEGO, w 30 rocznicę śmierci 

1030 † Iwony RĘBIŚ, w 6 rocznicę śmierci 

1200 
† Tadeusza, Jana i Antoniny BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW 

1800 † KASSIMA 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK W CIHOSTI 
W samym sercu Czech położona jest niewielka wieś 

Cihost, a w niej kościół pw.Wniebowzięcia NMP… 

11.XII.1949, w trzecią niedzielę Adwentu, proboszcz Josef 

Toufar wygłaszał kazanie. Mówił: „Tutaj, w tabernakulum, 

jest nasz ZBAWICIEL”…, gdy nagle 48-cm, drewniany KRZYŻ 

w ołtarzu głównym zaczął kołysać się: w prawo, w lewo… 

Ks. Toufar nic nie zauważył, był na ambonie, odwrócony 

tyłem do ołtarza. Ale po Mszy powiadomili go o tym 

parafianie. Wszyscy twierdzili, że byli świadkami cudu… 

Dwa tygodnie później KRUCYFIKS znów zaczął się chwiać. 

Oceniano, że przechylał się ok. 45—50o. Następnie pochylił 

się do przodu i w takiej pozycji … pozostał! 

Wieść rozprzestrzeniała się lotem błyskawicy. Dowie-

dzieli się też komunaziści, którzy 2 lata wcześniej przejęli 

władzę. Główny rosyjski najemnik, Klemens Gottwald, 

alkoholik i syfilityk, postanowił rozpocząć akcję przeciw ks. Józefowi… 

28.I.1950 Józef został przez StB – czechosłowackie ramię rosyjskiego KGB 

– aresztowany. Zażądano oświadczenia, że cud był oszustwem. Odmówił. 

Poddano go torturom. Katowano do utraty przytomności. Męczono bra-

kiem snu, wody i pożywienia. Zdrzemnąć się dozwalano tylko na krótką 

chwilę – w zimnej celi pozbawionej pryczy, na betonowej podłodze. 

A w „niezależnych” mediach grzmiano o tumanieniu ludu zabobonami, 

o molestowaniu seksualnym dzieci. Atakowano Stolicę Apostolską. 

22.II.1950, po 25 dniach, ogłoszono, że ks. Toufar miał przyznać się 

do sfabrykowania „cudu”. I do molestowania młodych chłopców. 

W nocy z 23 na 24.II.1950 przewieziono go do kościoła w Cihosti. Ustawio-

no kamery, za którymi stali „niezależni” artyści. Ledwie trzymającego się 

na nogach zaprowadzono na ambonę, gdzie zrobiono mu kilku ujęć. 

Twarzy, pobitej, nieustannie krwawiącej, nie pokazano. 

Film „Biada temu, przez którego przychodzi zgorszenie”, wyreżyserowany 

przez „wybitnego” oczywiście twórcę, niejakiego Przemysła Freimana, 

pokazano w kinach. Dowodzono, że KRUCYFIKS poruszany był przez 

przemyślną machinę, uruchamianą sznurkami ukrytymi za bukietami 

kwiatów. Tylko że w Adwencie kwiatów na ołtarzu nie ma… 

Kilka miesięcy później komunaziści uderzyli w Kościół aresztując hierar-

chów, zamykając klasztory (tzw. Akcja K i Akcja B). Majątek zrabowano. 

A o Józefie ślad zaginął. Aresztowano też świadków. Fotograf, który zrobił 

zdjęcie KRUCYFIKSOWI, skazany został na 13 lat więzienia. 

4 lata później poinformowano rodzinę o śmierci Józefa. Miejsca pochówku 

nie podano. Dopiero w trakcie „praskiej wiosny 1968” ujawniono, że następ-

nego dnia po „sesji filmowej” w Cihosti Józefa zawieziono do szpitala 

w Pradze. Straszliwie pobitego kapłana lekarze nie zdołali uratować: 

o 2035 25.II.1950 odszedł do PANA. Jedna z pielęgniarek mówiła: „Byłam 

w obozie koncentracyjnym, widziałam wiele w życiu, ale nigdy aż tak 

strasznego przypadku przemocy. Na jego ciele nie było miejsca 

niepokrytego krwią. Z ust stale ciekły mu ślina i krew”… 

Ciało ks. Józefa wrzucono do dołu przy murze cmentarza Ďáblice, ponoć 

wraz ze zdechłym słoniem z praskiego zoo lub jakiegoś cyrku… 

Tak zginął czeski „kapłan wyklęty” i tak go pochowano… 

W 1998 został „zrehabilitowany”. Wszystkie zarzuty okazały się fałszywe. 

W 2013 rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Józefa Toufara. 

W XII.2014 odnaleziono jego szczątki. Powróciły do Cihost… 

Co się stało z KRUCYFIKSEM - nie wiadomo… 

il. KRUCYFIKS W CIHOSTI, zdjęcie p. Józefa Peške (widoczne wychylenie); źródło: gosc.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 
 

http://gosc.pl/doc/766162.Cud-w-Czihoszti
http://www.swzygmunt.knc.pl/

