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Kościół jest nazywany „BOŻĄ budowlą”1 Kor 3, 9. 

PAN porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnypor. Mt 21, 42 par.; Dz 4, 11; 1 P 2, 7; Ps 118, 22. Na tym 

fundamencie Apostołowie zbudowali Kościółpor. I Kor 3, 11; od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. 

Ta budowla jest ozdabiana różnymi określeniami: „jest domem BOGA”, w którym mieszka JEGO rodzina; jest mieszkaniem BOGA w DUCHUpor. 1 Tm 3, 15; Ef 2, 19-20; 

„przybytkiem BOGA z ludźmi”Ap 21, 3, a przede wszystkim świętą świątynią, która ukazywana jako sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona 

przez świętych Ojców, a w liturgii jest słusznie upodobniona do Miasta świętego, nowego Jeruzalem. W tę świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy 

wbudowani tu na ziemipor. 1 P 2, 5. 

Jan Ewangelista kontempluje to Miasto Święte, przy odnowieniu świata „zstępujące z nieba od BOGA, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty 

dla swego męża»Ap 21,1-2. [KKK, 756] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI PRZEZ SALOMONA —WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

rycina, w „Biblia ectypa”, 1695; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 8, 22-23. 27-30 

Salomon stanął przed ołtarzem PAŃSKIM wobec całego zgromadzenia 

izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: 

„O PANIE, BOŻE Izraela! 

Nie ma takiego BOGA jak TY, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak 

dochowującego przymierza i łaski względem TWOICH sług, którzy czczą CIĘ 

z całego serca. 

Czy jednak naprawdę zamieszka BÓG na ziemi? 

Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą CIĘ objąć, a tym mniej 

ta świątynia, którą zbudowałem. 

Zważ więc na modlitwę TWEGO sługi i jego błaganie, o PANIE, BOŻE mój, 

i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś TWÓJ sługa zanosi przed 

CIEBIE. 

Niech w nocy i w dzień TWOJE oczy będą otwarte na tę świątynię, na miej-

sce, o którym powiedziałeś: 

Tam będzie MOJE imię 

– tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi TWÓJ sługa na tym miejscu. 

Dlatego wysłuchaj błaganie sługi TWEGO i TWOJEGO ludu, Izraela, ilekroć 

modlić się będzie na tym miejscu. 

TY zaś wysłuchaj w miejscu TWEGO przebywania – w niebie. 

Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”. 

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. DOMINIK COLLINS, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł w 1566 w Youghal w płd. Irlandii, 
w rodzinie kupieckiej. Ojciec i jeden z jego braci służyli 
jako burmistrzowie rodzinnego miasteczka. 

Dzieciństwo i młodość przypadły mu na czasy kolo-
nizacji Irlandii przez Anglię. Jednocześnie monarchini 
angielska, Elżbieta I, próbowała narzucić schizmatycki 
protestantyzm. Sama ogłosiła się głową Kościoła w Ir-
landii. Anglikanizm pozostał jednak wyznaniem kolonis-
tów i kolaborantów, natomiast ludność i większość 
lordów pozostała przy katolicyzmie. Lordowie zaś szuka-
li wsparcia u papieża i w katolickiej Hiszpanii. 

W 1586 Dominik wyjechał do Nantes w Bretanii, gdzie 
przez 3 lata pracował jako pomocnik w kilku zajazdach. 
Zamierzał zarobić na konia i zaciągnąć się do kawalerii. 
W końcu w 1589 zaciągnął się do wojsk Ligii Katolickiej 
walczącej z protestanckimi hugenotami. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/image_details.cfm?ID=1549
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 30.X (niedziela): Parafia gości ks. Łukasza GRONA z diecezji 

odeskiej na Ukrainie, który w czasie Mszy św. wygłasza 
kazania, a po Mszach św. zbiera ofiary na budowę kościoła. 

 31.X (poniedziałek): Ostatnie NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o 1730. 
 1.XI (wtorek): 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 (środa): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

– 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. 
 3.XI (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 4.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. 
 O 2000 comiesięczny „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JE-

ZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, 
w ciszy… Skrzynka na prośby i podziękowania polecane 
JEZUSOWI w czasie Wieczoru – w kościele. Zapraszamy! 

 12.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 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. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 27.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 18.XI w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.XI po sumie, w kościele. 

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

23.X 

Alan Jacek TOMCZYK, Ciszyca 

 

Dominik PAŁYSKA, Podłęcze 

Julia PENCONEK, Piaski 

Laura PIEKARNIAK, Turowice 

Mateusz GOLBA, Szymanów 

Wojciech Karol KORYTEK, Brześce 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.X 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 
† Kazimierza KALIŃSKIEGO, Marii KALIŃSKIEJ, 

Anny BOGUCKIEJ 

1.XI 
(wtorek) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1030 † Stefana PIETRASA 

1200 Msza św. z wypominkami i procesja na cmentarzu 

2.XI 
(środa) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i zdrowie dla Renaty 

1800 
† Andrzeja, Kazimierza i Elżbiety MIESZKOWSKICH, 

Aleksandra PRZYCHODZENIA 

3.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy, Władysława i Stanisława ZDUŃCZYKÓW 

4.XI 
(piątek) 

730 † Beaty SIENKIEWICZ–NESTOROWICZ 

1545 o nawrócenie Anety i Szymona oraz dary DUCHA ŚWIĘTEGO 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE dla Urszuli TRAKUL, z racji 1. urodzin, 

oraz dla Jakuba i Michała TRAKULÓW 

5.XI 
(sobota) 

730 
w intencji myśliwych Wojskowego Koła Myśliwskiego „Szarak”, 

o błogosławieństwo BOŻE dla nich i ich rodzin 

1800 
† wszystkich zmarłych 

i krewnych Bonawentury i Wiktorii MARCHWIŃSKICH 

6.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† Marianny i Piotra MATYJASIAKÓW, 

zmarłych z rodziny MATYJASIAKÓW 

1200 † Gabrieli SOKOŁOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Stefana BARANA, w 10. rocznicę śmierci, 

Balbiny i Stanisława BARANÓW, 

Franciszki i Józefa KWIATKOWSKICH 

TROCHĘ PLOTEK O ŚWIĘTYCH … 
Święci to także ludzie a nie żadne gąsienice dziwaczki 

nie rosną krzywo jak ogórki 

nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie 

święci bo nie udają świętych 

na przystankach marznąc przestępują z nogi na nogę 

śpią czasem na jedno oko 

wierzą w miłość większą od przykazań 

w to że są cierpienia ale nie ma nieszczęść 

wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się przed człowiekiem 

nie lubią deklamowanej prawdy 

ani klimatyzowanego sumienia 

nie przypuszczają żeby z jednej strony było wszystko 

a z drugiej guzik z pętelką 

stale spieszą się kochać 

znajdują samotność oddalając się od siebie a nie od świata 

tę samotność bez której świat dostaje bzika 

są tak bardzo obecni że ich nie widać 

nie lękają się nowych czasów które przewracają wszystko do góry nogami 

nie chcą być również umęczeni w słodki sposób 

jak na nabożnych obrazkach 

niekiedy nie potrafią się modlić ale modlą się zawsze 

chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę 

żeby bronić ją przed głupim czytelnikiem 

nie noszą zegarków po to żeby wiedzieć ile się spóźnić 

mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety 

boją się grzechu jak fotela z fałszywą sprężyną 

uważają że tylko pies jest dobry kiedy jest zły 

nie mają i dlatego rozdają 

tak słabi że przenoszą góry 

potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym 

potrafią umierać i nie odchodzić 

można o nich o wiele mądrzej pisać ale po co 

trzymają się przyjaźni jak gawron gawrona 

poznają późne lato po niebieskiej goryczce 

słyszą na pamięć wilgi gwiżdżące przed deszczem 

bawią ich jeszcze grzyby nieprawdziwe 

TWARDOWSKI, Jan Jakub (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

 PATRON TYGODNIA: BŁ. DOMINIK COLLINS, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Pod nazwiskiem La Branche osiągnął rangę kapitana. 

Następnie wstąpił do armii Filipa II w Hiszpanii. Przez 9 lat posługiwał w garni-
zonie La Coruña. Opuścił wojsko z rentą 25 ecudos miesięcznie. 

W 1598, pod wpływem irlandzkiego jezuity, ks. Tomasza White, wstąpił do jezui-
tów. Ponieważ nie za bardzo dowierzano jego powołaniu przyjęto go jako brata 
zakonnego. Nowicjat rozpoczął w XII.1598 w Santiago de Compostela. 

Przybył tam w czasie plagi. Posługiwał ofiarom, pocieszał umierających. 

W II.1601 złożył śluby czasowe. Zaraz potem przyłączył się do współbrata, Jakuba 
Archera, który jako kapelan udawał się wraz hiszpańskimi wojskami króla Filipa III 
do Irlandii, wyruszającymi ze wsparciem dla tzw. powstania Tyronów. 

Flota wypłynęła 3.IX.1601. ale jej część ogarnął sztorm i do Irlandii dotarła dopiero 
1.XII.1601, 2 miesiące po głównej grupie. Wśród opóźnionych był i Dominik. 

24.XII.1601 aliści irlandzcy powstańcy zostali przez Anglików pod Kinsale rozgro-
mieni. Dominik schronił sie na zamku Duboy. Tam posługiwał jako kapelan 143 ir-
landzkich żołnierzy broniących się przed armią 4,000 angielskich żołdaków. 

18.VI.1602 zamek padł. Anglicy 70 pozostałych przy życiu obrońców powiesili. 

Dominika oszczędzili. Pod eskortą wysłali go do Cork. Tam go torturowali, 
po czym sądząc, że ulega wysłali go do rodzinnego miasta, by je zastraszyć. 

Zawlekli go przed szafot. Ale ku ich zdumieniu Dominik zwrócił się do gawiedzi 
mówiąc, że powrócił do Irlandii by bronić wiary katolickiej, za którą z radością 
gotów jest ponieść śmierć. Wszczęły się zamieszki i przestraszony kat zbiegł. 
Wówczas Anglicy przymusili jakiegoś rybaka… 

31.X.1602 w Youghal Dominika, bez sądu i procesu, powieszono … 

27.IX.1992 został w Watykanie, w gronie 17 irlandzkich męczenników, bea-
tyfikowany przez św. Jana Pawła II… (uroczystość 31 października) 
Il.:na odwrocie DOMINIK COLLINS – wyobrażenie współczesne; źródło: www.catholicireland.net 

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 Michał BOGDAN 
 

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/blessed-dominic-collins-1566-1602-irish-martyr-jesuit-brother/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

