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JEZUS wypełnia Prawo dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w życiu codziennym Żydów, ukazując przez BOSKĄ interpretację jego znaczenie 

„pedagogiczne”por. Ga 3, 24. »Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym… Tak uznał wszystkie potrawy za czyste… 

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli«Mk 7, 18-21. 

Podając z BOSKIM autorytetem ostateczną interpretację Prawa, JEZUS spotkał się z oporem niektórych uczonych, nie zgadzających się z JEGO interpretacją 

potwierdzoną nawet przez BOSKIE znaki, które jej towarzyszyłypor. J 5, 36; 10, 25. 37-38; 12, 37. 

Szczególnie odnosiło się to do zagadnienia szabatu. JEZUS przypomina, często posługując się argumentami rabinistycznymipor. Mk 2, 25-27; J 7, 22-24, że ani służba 

BOGUpor. Mt 12, 5; Lb 28, 9, ani służba bliźniemupor. Łk 13, 15-16; 14, 3-4., jaką były dokonywane przez NIEGO uzdrowienia, nie zakłóca odpoczynku szabatowego. [KKK, 756] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PYTANIA SADUCEUSZÓW — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 
ilustracja, „Copping Bible”, 1910; źródło: www.wikigallery.org 

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 odwagą 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 CHRYSTUS 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 

zmartwychwstania, 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. JAN PRASSEK, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 13.VIII.1911 w Hamburgu–Barmbek. 

Ojciec, niezbyt religijny, był murarzem i pochodził ze śląs-
kiej wsi Strachowice k. Raciborza. Matka była nawróconą 
na katolicyzm protestantką z Meklemburgii. 

Uczył się w Hamburgu, a następnie, jako świetny uczeń, 
w renomowanej szkole jezuickiej Sankt Georgen we Frank-
furcie nad Menem. Studia teologiczne kończył w Mo-
nastyrze i Osnabrück, gdzie w 1937, z rąk bpa Wilhelma 
Berningsa, przyjął święcenia kapłańskie. Miał zakrzyknąć: 
„Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi!”… 

Po 2. latach w Wittenburgu od 1939 posługiwał w parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubece. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_227963/Harold-Copping/The-question-of-the-Sadducees
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 6.XI (niedziela): Z racji 1. niedzieli miesiąca po sumie adoracja 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. 

 11.XI (piątek): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 
Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli 
o wolność naszego narodu, oddając niejednokrotnie własne 
życie. Również dla nas niech to będzie dzień refleksji 
i zadumy nad wolnością, której należy bronić i o którą zabie-
gać każdego dnia. 

 Msza św. w intencji Ojczyzny o 1800. 
 W związku ze świętem Niepodległości udzielona została 

dyspensa od postu piątkowego. 
 12.XI (sobota): Z racji 2. soboty miesiąca: 

 WYPOMINKI o 1715. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 Tradycyjnie w 2. sobotę listopada pielgrzymka auto-

karowa do Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła o 600. 
Koszt pielgrzymki wynosi 80,- pln. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc. 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej. 

 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 przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

30.X Malwin FUKOWSKI-MIŚTA, Turowice  

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. Jan NOGAL  26.X.2016 l. 83 

śp. Melania Stefania BARAN  26.X.2016 l. 87 

śp. Wacław BONIECKI  26.X.2016 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.XI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Antoniny RACIBORSKIEJ, w 10. rocznicę śmierci, 

Aleksandra RACIBORSKIEGO 

8.XI 
(wtorek) 

730 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

1800 
† Tadeusza, z racji imienin, Jana, Antoniny BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW 

9.XI 
(środa) 

730 † Krzysztofa KAFARY 

1800 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

10.XI 
(czwartek) 

730  

1800 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

11.XI 
(piątek) 

730 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

1800 w intencji Ojczyzny 

12.XI 
(sobota) 

730 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

1715 WYPOMINKI 

1800 
† zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

w intencji Jolanty i Kamila NOWICKICH, w 3. rocznicę ślubu 

13.XI 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 
† Haliny i Mieczysława KORNASZEWSKICH, 

Mirosława DYMIŃSKIEGO 

1200 
† Zofii, Stanisława i Stefana BARANÓW, 

Genowefy i Antoniego GUTÓW 

1800 † Stanisława OSUCHA 

DALEJ JUŻ PROSTA… 
O bohaterach nie mówi się kazania. 

O nich będą mówiły wieki i kamienie wołać będąŁk 19,40… 

Słuchajmy więc 

Kto ty jesteś człowieku – zbrodniarz czy bohater, 

Ocalasz albo gubisz Pospolitą RzeczCz. Miłosz 

Dziś to nieważne 

Wspomnę jedno wydarzenie 

Osiemnastego września 1939, około godziny 1500 

na punkcie obserwacyjnym w regionie Kamiona Dużego, 

general Wład został śmiertelnie ranny… 

Zdążył napisać jeszcze do swojej żony: 

Myślę stale o Tobie… 

Umieram za Polskę! 

Wychowaj naszego syna 

na dzielnego Polaka 

Bądź o mnie spokojna. 

Wyspowiadałem się… 

Kocham Cię – Franek 

Polsko! Ile Ty mnie kosztujeszśw. Faustyna. 

Na kilkunastu wozach wieziono rannych 

Za ostatnim wozem szli żołnierze poważni i skupieni. 

Kondukt zatrzymały niemieckie patrole. 

Na wozie były zwłoki przykryte kocem. 

Zgasło życie, śmiertelnie ranna miłość, 

A na mundurze została plama krwi. 

Niemieccy żołnierze oddali generałowi 

Honory wojskowe. 

Przywieziono też zwłoki niemieckiego żołnierza, 

Pochowano go obok generała. 

Ksiądz mówił krótkie przemówienie: 

Pochowaliśmy dziś dwóch żołnierzy, 

Którzy ze sobą walczyli: 

polskiego generała i niemieckiego szeregowca, 

teraz jako równi stają przed sprawiedliwym BOGIEMH. Durski
 …] 

Kto pamięta tamte dni? 

Lesie pamiętasz? 

Wisło pamiętasz? 

Panie [Generale]! […] 

powiedz pan Narodowi: 

Ach ty trudna PolskoH. Sucharski) 

Czują cię tylko umysły poczciweJ. Krasicki 

I każda Polska będzie wielka 

wielkością serc i wielkością ducha 

Tylko daj nam uprzątnąć dom ojczysty 

tak ze zgliszcz naszych ruin świętych, 

jak z grzechów naszych win przeklętych. 

Niech będzie biedny, ale czysty!J. Tuwim
 […] 

Panie Generale! 

Skrzydlate słowa jak polskie kwiaty 

Przy pomniku Ci składam […] 

Czerwone zgasło. 

Dalej już prosta 

Niech będzie! 

Przed TWE ołtarze zanosim błaganie 

Ojczyznę wolną pobłogosław PANIE!Al. Feliński 

ZAWITKOWSKI, Józef bp (ur. 1938, Wał); fragm. kazania, 7.XI.2015, Msza św. za duszę gen. Ryszarda Kuklińskiego 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN PRASSEK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Był człowiekiem otwartym i pogodnym. Świetnie pracowało mu się z młodzieżą, 
ale szczególne wrażenia czyniły jego homilie, w których otwarcie mówił o nie-
zasypywalnych różnicach między katolicyzmem a narodowym socjalizmem. 

Nawiązał też kontakt z polskimi niewolnikami zesłanymi do Niemiec „na roboty”… 

Były to lata II wojny światowej i w 1941 poznał Karola Fryderyka Stellbrinka, 
pastora sąsiedniego kościoła luterańskiego w Lubece. Wraz z kolegami z Lubeki, 
ks. Hermanem Lange i ks. Edwardem Müllerem, rozpowszechniali homilie 
Klemensa kard. von Galena, wyrażające jego anty-nazistowskie poglądy. 

W nocy z 28 na 29.III.1942 Lubeka – historyczne, hanzeatyckie miasto portowe – 
została zbombardowana przez angielski RAF. Nalot wywołał burzę ogniową, 
Ranny został pastor Stellbrink a mimo to rankiem – było to niedziela Palmowa – 
powiedział w kazaniu, że „BÓG przemówił potężnym głosem”… 

Ktoś doniósł, że mówił o ordaliach – czyli dopuście BOŻYM. 7.IV.1942 został więc 
aresztowany. 18.V.1942. zatrzymano Jana, a póżniej ks. Lange i ks. Müllera. 

Wszystkich przez ponad rok przetrzymywano w więzieniu w Lubece. 

Jan pisał: „Bóg jest po naszej stronie: zapewnia nam bezpieczeństwo i daje odwa-
gę mówić NIE. Zawsze, nawet w sytuacjach, które wydają się nas przytłaczać”… 

22.VI.1943 stanęli w Lubece przed sądem. 24.VI.1943 zostali skazani na śmierć. 

Przewieziono ich do więzienia Holstenglacis w Hamburgu. Tam odwiedzał ich 
biskup Osnabrück. Stellbrink nie otrzymał wsparcia ze strony swego Kościoła. 

10.XI.1943 zostali ścięci na gilotynie. W ostatnim liście Jan pisał: „Dziś to mój 
dzień ostatni […] BÓG był tak dobry, że dał mi kilka spokojnych lat kapłaństwa”… 

25.VI.2011 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubece 
beatyfikował go – wraz z Hermanem Lange i Edwardem Müllerem – za zgodą 
Benedykta XVI, Walter kard. Kasper… (uroczystość 10 listopada) 
Il.:na odwrocie JAN PRASSEK; źródło: www.kirchenzeitung.de 

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 
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