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Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego 

wyrastają te formy pobożności, oraz kierować je do głębszego poznawania misterium CHRYSTUSA. 

Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom Kościołapor. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54. 

 Religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. 

 Zdrowy katolicki zmysł ludu odznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. 

 W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu BOSKIEGO i ludzkiego, CHRYSTUSA i MARYI, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby 

i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia. 

 Mądrość ta jest rodzajem humanizmu chrześcijańskiego, który podkreśla z mocą godność każdej osoby jako dziecka BOŻEGO, odbudowuje podstawowe 

braterstwo, uczy spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. 

 Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele 

pierwsze miejsce, a kiedy zanika jej treść i zagłuszają ją inne sprawyDokument z Puebla (1979), 448; por. Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 48. [KKK, 1676] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PIĘĆ ROZTROPNYCH — RANE, Walter (ur. 1949, Chula Vista, Kalifornia) 

źródło: www.walterraneprints.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 6, 12-16 
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, 

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 

ci ją znajdą, którzy jej szukają, 

uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. 

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, 

znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 

O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, 

a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, 

sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, 

objawia się im łaskawie na ścieżkach 

i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę CIĘ wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Gdy myślę o TOBIE na moim posłaniu 

i o TOBIE rozważam w czasie moich czuwań. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 4, 13-18 

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, 

abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. 

Jeśli bowiem wierzymy, że JEZUS istotnie umarł i zmartwychwstał, to również 

tych, którzy umarli w JEZUSIE, BÓG wyprowadzi wraz z NIM. 

To bowiem głosimy wam jako słowo PAŃSKIE, że my, żywi, pozostawieni 

na przyjście PANA, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 

Sam bowiem PAN zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk 

trąby BOŻEJ, a zmarli w CHRYSTUSIE powstaną pierwsi. 

Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w po-

wietrze, na obłoki naprzeciw PANA, i w ten sposób na zawsze będziemy 

z PANEM. 

Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. 

AKLAMACJAPOR. MT 24, 42A. 44 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

»Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, 

której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie«. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 25, 1-13 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

»Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły 

swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich 

naczyniach. 

Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: 

'Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!' 

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: 

'Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną'. 

Odpowiedziały roztropne: 

'Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. 

Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie'. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. 

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 

Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 

'Panie, panie, otwórz nam!' 

Lecz on odpowiedział: 

'Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was'. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JOZAFAT SZISZKOW, MĘCZENNIK 
Robert Mateusz na świat przyszedł 9.II.1884 w Płowdiw w Bułgarii. 

Pochodził z licznej, pobożnej rodziny. Uczył się w w Kara Agach k. Edirne w Turcji. 

Mając 16 lat wstąpił do zgromadzenia asumpcjonistów w Adrianopolis. Przyjął 
zakonne imię Jozafata i w Fanaraki w Turcji odbył nowicjat. 

W 1901 był nauczycielem, potem od 1904 na Universytecie w Lowanium w Belgii 
kontynuował studia filozofii i teologii. 

11.VIII.1909, w Malines w Belgii, przyjął – w rycie łacińskim – święcenia 
kapłańskie. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.walterraneprints.com/prints/five-of-them-were-wise
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.XI (niedziela): IX DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLA-

DOWANYM pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie”. 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz 
prześladowanych chrześcijan, szczególnie w Syrii i Iraku. 

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

 18.XI (sobota): Tradycyjna listopadowa pielgrzymka autokaro-
wa do Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła o 600. Koszt – 
80 pln. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy! 

 19.XI (niedziela): 
 Nasi duszpasterze oraz parafialny krąg Domowego Koś-

cioła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie zapraszają! wszy-

stkie małżeństwa sakramentalne, które chciałyby pogłę-
biać jedność z BOGIEM i współmałżonkiem formując się 
w kręgu Domowego Kościoła na spotkanie informacyjne, 
po Mszy Świętej o 1030, w domu parafialnym. 

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do I Komunii św. 
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-
komunijnych. 

 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. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kancela-
rii parafialnej. Za zmarłych poleconych w wypominkach rocz-
nych modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w cza-
sie Mszy św. o 1800. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Arkadiusz Józef KNAPCZYŃSKI  31.X.2017 l. 82 

śp. Władysław KALIŃSKI  29.X.2017 l. 86 

śp. Zofia ZDUŃCZYK  28.X.2017 l. 79 

śp. Józef PODGÓRSKI  27.X.2017 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.XI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Edwarda WROCHNY 

14.XI 
(wtorek) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 
† Jana i Cecylii, 

Ireny, 

Pawła i Elżbiety 

15.XI 
(środa) 

730  

1800 † Edwarda WROCHNY 

16.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † Edwarda WROCHNY 

17.XI 
(piątek) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 † Marianny i Michała FRANKOWSKICH 

18.XI 
(sobota) 

730 
† Heleny i Henryka CZASAKÓW, 

Janiny, Stanisława i Tadeusza RETMAŃSKICH 

1800 † Edwarda WROCHNY 

19.XI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW, 

Józefa NOGALA, 

rodziców i rodzeństwo 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 

† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA 

† Stanisławy i Zdzisława ROSÓW 

1800 † Edwarda WROCHNY 

NAUCZANIE POLSKIEGO PAPIEŻA: CZY DUCH ŚWIĘTY TEGO NIE ROZRZĄDZA… 
„Chyba na to wybrał […] CHRYSTUS [pierwszego w dziejach Kościoła papieża-

Słowianina], chyba na to prowadził go DUCH ŚWIĘTY, ażeby do wielkiej 

wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów 

i języków [słowiańskich i pobratymczych], które wciąż jeszcze brzmią obco, 

daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, 

anglosaskich, celtyckich. 

Czyż CHRYSTUS nie chce, czyż DUCH ŚWIĘTY nie wzywa, żeby Kościół-Matka […] 

pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością 

ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym 

korzeniu, we wspólnej etymologii, które — mimo wiadomych różnic (nawet 

w pisowni) — brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko? 

Czyż CHRYSTUS tego nie chce, czy DUCH ŚWIĘTY tego nie rozrządza, ażeby ten 

papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów 

własnego narodu od samego jego początku, ale także i dziejów pobratym-

czych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie 

potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele? Ich szczególnego 

wkładu w dzieje chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie 

tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą architekturę 

świątyni DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Czyż CHRYSTUS tego nie chce, czy DUCH ŚWIĘTY tego nie rozrządza, ażeby ten 

papież-Polak, papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność 

chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Za-

chodu i Wschodu? My, Polacy, którzy braliśmy przez całe tysiąclecie udział 

w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze 

przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie 

były gościnne dla tych tradycji […]. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych 

braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześ-cijaństwa, 

ażeby pamiętali na słowa Apostoła: 'Jedna wiara, jeden… chrzest. JEDEN 

BÓG i OJCIEC wszystkich. OJCIEC PANA naszego JEZUSA CHRYS-TUSA'por. Ef 4, 5-6 […] 

Tak. CHRYSTUS tego chce. DUCH ŚWIĘTY tak rozrządza”3.VI.1979, Gniezno. 

NIEPODLEGŁOŚĆ 
Spośród słów używanych nieczęsto, 

tłumnie dzisiaj na place wybiegło 

słowo piękne, jak honor i męstwo, 

słowo, które brzmi – niepodległość. 

Niepodległość to brąz na cokołach, 

lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 

polska władza i polski Kościół. 

Ono znaczy – bez strachu spać. 

Ono znaczy – spokojnie się budzić, 

kochać, śmiać się i pewnie trwać 

– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. 

WOLSKI, Marcin (ur. 1947, Łódź) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JOZAFAT SZISZKOW, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE… 
W latach 1914-9 uczył w kolegium im. św. Augustyna w Płowdiw, 
a następnie w kolegium im. św. Michała w Warnie. 

W VII.1929 został mianowany przeorem klasztoru i rektorem 
seminarium duchownego im. św. Cyryla i św. Metodego w Jam-
bolu. Jednocześnie pełnił funkcję proboszcza miejscowej parafii 
oraz kapelana sióstr asumpcjonistek. 

W 1937 powrócił do Warny. Został przełożonym prowincjonal-
nym oraz rektorem tamtejszego kolegium im. św. Mikołaja. 
Udało mu się objąć działalnością kolegium także i kleryków 
rytu wschodniego, bizantyjskiego. 

Wobec swych uczniów twierdził: „Staramy się jak najlepiej 
spełniać tylko to, czego wymaga się od nas, byśmy mogli zostać uświęceni”

1930
 

i dodawał: „Najważniejsze jest zjednoczenie się z BOGIEM, żyjąc dla NIEGO, cała 
reszta jest drugorzędna”

1942
. 

Posługiwał w Warnie, gdy we IX.1939 rozpoczęła się II wojna światowa. Bułgaria 
1.III.1941 opowiedziała się po stronie Niemiec. 16.IX.1944 do Sofii weszli Rosjanie 
i zainstalowali komunazistowski reżim. Rozpoczęły się represje. 

Mimo to dalej wydawał niewielką gazetkę dla katolików „Pielgrzym”. W 1949 zos-
tał nawet proboszczem parafii w Warnie. 

Dwa lata później aliści, w XII.1951, został przez komunazistów aresztowany. 

W więzieniu był fizycznie i psychicznie – na rosyjski wzór – torturowany… 

29.IX-3.X.1952 odbył się pokazowy proces. Dowodem przestępstwa były m.in. dwa 
pistolety, będące częścią wystawy znajdującej się w jednej ze szkół katolickich… 

Skazano go, wraz z 2 współbraćmi i bpem Eugeniuszem Bosiłkowem, na śmierć. 
W nocy z 11 na 12.XI.1952, na terenie więzienia w Sofii, wszyscy zostali 
zamordowani – tak jak to mieli w zwyczaju Rosjanie: strzałem w tył głowy… 

Ciała wrzucono gdzieś do masowego grobu i nigdy nie odnaleziono. 

Beatyfikowany został, wraz z dwoma współbraćmi, 26.V.2002 w Płowdiw, przez 
św. Jana Pawła II… (uroczystość 11/12 listopada) 

il.: BŁ. JOZAFAT SZISZKOW; 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/

