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Jeśli w jakimś kraju nie jest naruszana wolność religijnapor. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 4, chrześcijanie wznoszą budowle przeznaczone do kultu BOŻEGO. 

Te widzialne kościoły nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu, mieszkanie BOGA z ludźmi 

pojednanymi i zjednoczonymi w CHRYSTUSIE. 

„Dom modlitwy, gdzie sprawuje się i przechowuje NAJŚWIĘTSZĄ EUCHARYSTIĘ oraz gdzie gromadzą się wierni i gdzie czci się obecność SYNA BOŻEGO, ZBAWICIELA 

naszego, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym jako pomoc i pociechę wiernych, winien być schludny, sposobny do modlitwy i świętych uroczystości"Sobór 

Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5; konst. Sacrosanctum Concilium, 122-127. 

W tym „domu BOŻYM” prawda i harmonia znaków, które go tworzą, powinny ukazywać CHRYSTUSA, który jest obecny i działa w tym miejscupor. Sobór Watykański II, konst. 

Sacrosanctum Concilium, 7. 

Ołtarzem Nowego Przymierza jest Krzyż CHRYSTUSApor. Hbr 13,10, z którego wypływają sakramenty Misterium Paschalnego. 

Na ołtarzu, który stanowi centrum świątyni, uobecnia się w znakach sakramentalnych ofiara Krzyża. 

Ołtarz jest także stołem PAŃSKIM, do którego jest zaproszony Lud BOŻYpor. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 259. 

W niektórych liturgiach wschodnich ołtarz jest także symbolem grobu (CHRYSTUS naprawdę umarł i naprawdę zmartwychwstał). [KKK, 1180–1182] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WYŚWIĘCENIE APOSTOŁA — ANDERSON, Józef Henryk (1906, Chicago – 1990, Richfield?) 

1963, fragm., mural, olejny na płótnie; źródło: www.lds.org 

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

Salomon stanął przed ołtarzem PANA wobec całego zgromadzenia izrael-

skiego 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 zachowującego przymierze i łaskę względem TWOICH sług, którzy 

czczą CIĘ z całego swego 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 BOŻE mój, PANIE, 

i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś TWÓJ sługa stara się 

ubłagać CIĘ o to, aby w nocy i w dzień TWOJE oczy patrzyły na tę świą-

tynię. 

Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: 

»Tam będzie MOJE imię«, 

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

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

modlić się będzie na tym miejscu. 

TY zaś wysłuchaj na miejscu TWEGO przebywania w niebie. 

Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz!” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 84 (83), 3-4. 5 I 10. 11 (R.: POR. 2) 

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 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 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. 

AKLAMACJA2 KRN 7, 16 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

»Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, 

aby MOJA obecność trwała tam na wieki« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 2, 13-22 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i JEZUS udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz 

siedzących za stołami bankierów. 

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich 

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

powywracał. 

Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł: 

»Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu OJCA MEGO targowiska«. 

Uczniowie JEGO przypomnieli sobie, że napisano: 

„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 więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie JEGO, że to powie-

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

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.lds.org/media-library/images/christ-ordaining-the-apostles-39549?lang=eng
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w październiku: 

 codziennie o 1730. 
 29.X (niedziela): Rocznica konsekracji kościoła. 
 1.XI (środa): 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 
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 (czwartek): 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 (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! 

 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. 

 Tradycyjnie w listopadzie planowana jest pielgrzymka auto-
karowa do Częstochowy. W tym roku w 2. sobotę listopada, 
11.XI, przypada święto narodowe i z tego powodu piel-

grzymka planowana jest na 18.XI. Dojdzie do skutku o ile 
zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

 19.XI (niedziela): Nasi duszpasterze oraz parafialny krąg Domo-
wego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie 
zapraszają! wszystkie małżeństwa sakramentalne, które 

chciałyby pogłębiać jedność z BOGIEM i współmałżonkiem 
formując się w kręgu Domowego Kościoła na spotkanie 
informacyjne, po Mszy Świętej o 1030, w domu parafialnym. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 26.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 17.XI w kancelarii parafialnej. Przygoto-
wanie dla rodziców i chrzestnych 19.XI po sumie, w kościele. 

 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-
cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu, naprawa pęknięć i ubytków stropu i w na-
wach bocznych. Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Rada 
zwraca się zatem o ofiary na remont wspólnego domu, 
np. na numer konta parafialnego: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

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

22.X Józef Maria SZPERL, Parcela 

 22.X Klara Róża ROMANOWSKA, Borowina 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Marcin Jan KUCHARSKI, kawaler z parafii pw. Najświętszej 

Maryi Panny Matki Zbawiciela w Warszawie, i Marta MATYJASIAK, 
panna 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. Teofila Maria DACH  14.X.2017 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Krzysztofa KAFARY, w 1 rocznicę śmierci 

31.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

1.XI 
(środa) 

845 
† Janiny, Zofii, Joachima, Marka BORYCHOWSKICH, 

Jana i Konstancji KARDASÓW 

1030 
† Haliny WIŚNIEWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin ŻUBRÓW i WIŚNIEWSKICH 

1200 Msza św. z wypominkami i procesja na cmentarzu 

2.XI 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.XI 
(piątek) 

730 † Jana KALIŃSKIEGO, w miesiącc po pogrzebie 

1545 
† Marianny ŁACH, 

Witolda i Jana ŁACHÓW 

1800 † Edwarda WROCHNY 

4.XI 
(sobota) 

730 
w intencji myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego 

„Szarak” oraz ich rodzin 

1800 † Edwarda WROCHNY 

5.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† zmarłych z rodzin JAKÓBIAKÓW, 

dziadków, 

Ludwiki CIESIELSKIEJ 

1200 
w pewnej intencji 

† Edwarda WROCHNY 

1800 

† Zofii WITCZAK, w 6 rocznicę śmierci, 

Marii, Feliksa, 

zmarłych z rodzin WITCZAKÓW, FABISIAKÓW, 

Stefanii i Stefana KORYTKÓW 

SPOJRZENIE ZA SIEBIE… 
W wieczystym migotaniu zdarzeń 

wędrując w czasie nieskończenie 

znalazłem się u progu marzeń 

przed labiryntem przeznaczenia 

Aż wszedłem do świątyni ciała 

przez BOGA w drzwi otwarte 

na JEGO cześć na chwałę 

ludzkości rozpocząłem kartę 

I miałem być w skromności piękny 

upiększać wszystkie miejsca sobą, 

lecz gdy za siebie spojrzę – jęknę 

tak brzydką stałem się osobą 

Jak bezrozumny pasterz na pastwiskach 

pasając niezliczone bydła 

zdeptałem traw dywany na klepiska 

aż Anioł Stróż opuścił skrzydła 

I spadłem z tryumfalnych wież patosu 

misteria intryg tylko knując 

fanfaron zabłąkany pył kosmosu 

oszpecam się cywilizując 

I szaleństw już zatrzymać niepodobna 

gigantokleptomanii świata 

jak żadnej z epok co sposobna 

tresować dzieje trzaskiem bata 

Więc tęskno mi do praw natury 

do praw pod słońcem tak pojętych 

iż nie stosuje się tresury 

wobec mądrości rzeczy świętych 

Więc tęskno mi do ponadwiecznych 

do tych potomków Adamowych 

którzy pod stropem Drogi Mlecznej 

pokorni piękne schylą głowy 

NIEMEN, Czesław (1939, Stare Wasiliszki – 2004, Warszawa) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN SLADE, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł w Manston w hrabstwie Dorsetshire w Anglii. Niewiele 
wiadomo o jego życiu, poza tym, że był nauczycielem. W czasach protestanckiej 
Elżbiety I pozostał wierny Stolicy Apostolskiej. Prawdopodobnie współpracował 
z innym nauczycielem, Janem Bodey. Obaj byli tzw. recusants, czyli odmawiali 
uczestnictwa w anglikańskich nabożeństwach, za co musieli płacić wysokie kary. 
W końcu obaj ok. 1580 zostali aresztowani. 

Przetrzymywano ich w więzieniu w Winchester. Po 3 latach, w IV.1583, stanęli 
przed sądem. „Bronili wiary katolickiej tak godnie i z taką powagą i udu-
chowieniem, że przyciągnęli do wiary prawdziwej znaczną część hrabstwa 
Hampshire, odciągając ich od heretyckich kościołów” – odnotowano… 

Odmówili złożenia tzw. Przysięgi Zwierzchności, czyli uznania królowej za głowę 
Kościoła, i zostali skazani na śmierć. 

Ale widocznie sprawa stała się głośną, skoro 19.VIII.1583 stanęli po raz drugi 
przed sądem, tym razem w Andover. I znów, mimo obrony, w trakcie której 
ośmieszali oskarżycieli, zostali skazani na śmierć. 

Do Douai na kontynencie dotarł od nich list, w którym pisali: „Uznajemy, że łań-
cuchy, które na tej ziemi nosimy w obronie naszej wiary przemienią się w złoto 
i drogocenne kamienie w Niebie. To nasz znak. To nasz cel”… 

Tak też się stało. Jan Slade został powieszony, wypatroszony i poćwiartowany 
30.X.1583 w Winchester. Kilka dni później, w Andover, zamordowano Jana Bodey. 

Obu 15.XII.1929 beatyfikował Pius XI. (uroczystość 30 października) 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

