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Zazdrość jest wadą główną. 

Oznacza ona smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłaszczenia go sobie, nawet w sposób niewłaściwy. 

Zazdrość jest grzechem śmiertelnym, gdy życzy bliźniemu poważnego zła: 

 Święty Augustyn widział w zazdrości „grzech diabelski” w pełnym znaczeniu tego słowaśw. Augustyn, De catechizandis rudibus, 4, 8. 

 „Z zazdrości rodzą się nienawiść, obmowa, oszczerstwo, radość z nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia”św. Grzegorz Wielki, Moralia in Job, 31, 45: 

PL 76, 621. 

Zazdrość jest jedną z form smutku, a zatem odrzuceniem miłości; ochrzczony powinien zwalczać ją życzliwością. 

Zazdrość często pochodzi z pychy; ochrzczony powinien starać się żyć w pokorze. 

 „Chcielibyście, by w was widziano BOGA uwielbionego? 

 Tak więc radujcie się z postępów waszego brata, a wtedy w was będzie BÓG uwielbiony. 

 BÓG będzie pochwalony – jak powiedzą – przez to, że JEGO sługa potrafił zwyciężyć zazdrość, radując się z powodu zasług innych”św. Jan Chryzostom, Homiliae in ad Ro-

manos, 7, 3: PG 60, 445. [KKK, 2539—2540] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZECIW FARYZEUSZOM — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-94, farby wodne na papierze grafitowym, 16.2×23.8 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAML 1, 14B – 2, 2B. 8-10 
PAN ZASTĘPÓW mówi: 

»JA jestem potężnym KRÓLEM, a imię MOJE wzbudzać będzie lęk między 

narodami. 

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: 

Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie 

oddawać cześć MEMU imieniu, mówi PAN ZASTĘPÓW, to rzucę na was 

przekleństwo. 

Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze 

Lewiego, mówi PAN ZASTĘPÓW. 

A więc z MOJEJ woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród 

całego ludu, ponieważ nie trzymacie się MOICH dróg i stronniczo 

udzielacie pouczeń. 

Czyż nie mamy wszyscy jednego OJCA? 

Czyż nie stworzył nas jeden BÓG? 

Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych 

przodków?« 

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

REFREN: Strzeż duszy mojej w TWYM pokoju, PANIE 

PANIE, moje serce się nie pyszni 

i nie patrzą wyniośle moje oczy. 

Nie dbam o rzeczy wielkie 

ani o to, co przerasta me siły. 

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. 

Jak dziecko na łonie swej matki, 

jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. 

Izraelu, złóż nadzieję w PANU, 

teraz i na wieki. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 2, 7B-9. 13 

Bracia: 

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca 

się swoimi dziećmi. 

Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko BOŻĄ 

Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. 

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. 

Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. 

Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię BOŻĄ. 

Dlatego nieustannie dziękujemy BOGU, bo gdy przejęliście słowo BOŻE, 

usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest 

naprawdę – jako słowo BOGA, który działa w was, wierzących. 

AKLAMACJAOOR. MT 23, 9B. 10B ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

»Jeden jest OJCIEC wasz w niebie 

i jeden jest wasz NAUCZYCIEL, 

CHRYSTUS« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 23, 1-12 

JEZUS przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 

»Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich 

nie naśladujcie. 

Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 

Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, 

lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. 

Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 

Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 

Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz 

Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. 

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest 

OJCIEC wasz, TEN w niebie. 

Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 

wasz MISTRZ, CHRYSTUS. 

Największy z was niech będzie waszym sługą. 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KONSTANTYN Z CACHAI, MĘCZENNIK 
Niewiele wiadomo o życiu Konstantyna. Tradycyjne podania głoszą, że żył w IX w. 
Pochodzić miał z miejscowości (regionu?) Cachai w północnej Gruzji i był potęż-
nym księciem, znanym ze szlachetności i … majątku. Swoimi przymiotami zaskar-
bił sobie przyjaźń samej cesarzowej Teodory, ówczesnej władczyni – po śmierci 
męża, cesarza Teofila, w latach 842-856 regentki, rządzącej w imieniu małolet-
niego Michała III Metystesa – Cesarstwa Bizantyjskiego, w skład którego, jako 
ziemie lenne, wchodziła Gruzja. 

Żył w czasach, gdy udało się wyprzeć z Gruzji muzułmańskich Arabów, którzy 
od VII w. okupowali te ziemie. Był chrześcijaninem. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13426
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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. 

 5.XI (niedziela):1. NIEDZIELA MIESIĄCA 
 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.XI (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 14.XI (wtorek): Spotkanie przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania. 

 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 4. 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 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Krzysztof Antoni PINDELSKI  18.X.2017 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Józefy KWIATKOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza KWIATKOWSKIEGO, 

Marianny BOCZEK, Józefa ZIEMSKIEGO 

1800 † Edwarda WROCHNY 

7.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Edwarda WROCHNY 

8.XI 
(środa) 

730  

1800 † Edwarda WROCHNY 

9.XI 
(czwartek) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ 

10.XI 
(piątek) 

730 † Edwarda KARPIESIUKA, w 3. rocznicę śmierci 

1800 † Edwarda WROCHNY 

11.XI 
(sobota) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.XI 
(niedziela) 

845 
† Wiesława BIERNACKIEGO, w 11. rocznicę śmierci, 

Janiny, Władysława i Leszka BIERNACKICH 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 † Stanisława OSUCHA 

1800 † Edwarda WROCHNY 

NAUCZANIE POLSKIEGO PAPIEŻA: O WOLNOŚCI… 
„Podpisane w dniu 11 listopada [1918] zawieszenie broni przyniosło 

naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. Ten 

akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji 

politycznej w ówczesnej Europie, był to nade wszystko owoc wytrwałego 

zmagania całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wol-

ności”11.XI.1918, audiencja generalna. 

„Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną 

pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu 

w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew 

i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych. 

Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej 

wiary w pomoc BOGA, który jest PANEM dziejów ludzi i narodów. Ta wiara 

była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba 

było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać 

kraj i bronić jego granic”11.XI.1918, ditto. 

„Zawsze mogliśmy się do [owego dzieła] odwoływać w walce o zachowanie 

wolności wewnętrznej, wolności ducha. […] Ta wolność ducha, choć 

tłumiona od zakończenia II wojny światowej i paktów jałtańskich, 

przetrwała i stała się fundamentem pokojowych przemian w naszym kraju, 

a potem w całej Europie, jakie dokonały się także dzięki 'Solidarności'. 

Dziękuję BOGU za r. 1979, w którym poczucie jedności w dobru i wspólne 

pragnienie pomyślności uciemiężonego narodu zwyciężyło nad niena-

wiścią i chęcią odwetu i stało się zaczynem budowania demokratycznego 

państwa”11.XI.2003, do członków NSZZ 'Solidarność'. 

ZE SPUŚCIZNY PRYMASA TYSIĄCLECIA: POLACY SĄ DZIWNYM NARODEM… 
„Dla nas po BOGU, największa miłość to Polska! Musimy po BOGU docho-

wać wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze 

polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku 

miłości. Po BOGU więc, po JEZUSIE CHRYSTUSIE i MATCE NAJŚWIĘTSZEJ, po całym 

ładzie BOŻYM, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, 

mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I cho-

ciażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miło-

wania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale bę-

dziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, 

kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem 

naszych praojców”… 

„Jest to wielka tajemnica BOŻA. Polacy są dziwnym narodem. Właśnie 

wtedy, gdy im trudno, gdy mają wielkie przeciwności, zdobywają się na 

potężne wysiłki. W czasie beznadziejnej niewoli pojawiły się najpiękniejsze 

postacie – wspaniała trójca wieszczów narodowych: Mickiewicz, Krasiński, 

Słowacki, później Norwid, wreszcie Sienkiewicz – potężne duchy, wyrosłe 

z bólu, męki i cierpienia Narodu. Jest coś w Narodzie polskim, że właśnie 

wtedy, gdy mu ciężko, mobilizuje wszystkie siły i zwycięża”… 

„Walki Polaków na wszystkich kontynentach, gdzie tylko podejmowano 

walkę o wolność, są tak znane w świecie, iż nadają nam miano Narodu 

najbardziej miłującego wolność. Podejmowano jednak nie tylko walki 

orężne, ale wysiłki w wewnętrznym życiu Narodu. Były one niekiedy 

bardziej znamienne i owocne, jako czynniki składowe odzyskanej później 

wolności niż zrywy orężne! Wolność Narodu nie wybuchła więc od razu, ale 

dojrzewała powoli. Była owocem długiego, historycznego trudu, noszona 

w wielkim miłującym łonie Narodu jak płód, który nosi matka pod sercem 

i musi wydać na świat wtedy, gdy przyjdzie moment dojrzałości 

ukształtowanego już w niej dojrzałego życia. 

Nie myślcie, najmilsze dzieci BOŻE, że wolność spadła nam z nieba, bez wy-

siłku, bez udziału całego Narodu. Naród w niewoli nie przestał wierzyć 

w sprawiedliwość BOŻĄ. Wołał nieustannie, cierpliwie, wytrwale: 'Przed TWE 

ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, racz nam wrócić PANIE!' Ten 

śpiew, krzyk rozpaczy, nadziei i wiary przebijał niebiosa, mobilizował całą 

Polskę, rozlegał się w kraju ojczystym i na wygnaniu, w więzieniach i ko-

palniach. Zewsząd podnosił się w niebo wielki, potężny głos Narodu, który 

nie chce i nie może umrzeć, bo mu nie wolno, nie ma do tego prawa!”… 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KONSTANTYN Z CACHAI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE… 
Odwiedzał święte miejsca obdarowując klasztory i ko-
ścioły sporymi darowiznami i dotacjami. 

W wieku 85 lat miał być przechwycony przez muzułmań-
skich napastników, którzy po raz kolejny próbowali odbić 
Gruzję. Ci przekazali go w ręce przywódcy islamskiego, 
Buga, przebywającego w Tiflisie (dzisiejsze Tblisi). 

Tam zamknięto go w więzieniu, w bardzo ciężkich wa-
runkach. Poddano go torturom, ciężkim przesłuchaniom. 
Grożono śmiercią. 

Kilka dni później przekazany został w ręce Al-Mutawak-
kil, abasydzkiego islamskiego kalifa, swą siedzibę mają-
cego w mieście Samarra w Babilonii. Znów poddano go 
torturom, próbując zmusić do wyrzeczenia się wiary. 

Bezskutecznie. 

Wreszcie 10.XI.853 go ścięto a obnażone zwłoki wystawiono na widok publiczny… 

Na wieść o śmierci Konstantyna cesarzowa, św. Teodora, miała wysłać specjalny 
list do bliskich męczennika i całego narodu gruzińskiego… (uroczystość 10 listopada) 

il.: ŚW. KONSTANTYN Z CACHAI – współczesna ikona; źródło: www.katieking.it 

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.katieking.it/santi.asp?ID=3271
http://www.swzygmunt.knc.pl/

