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„Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia Zmartwychwstania CHRYSTUSA, Misterium Paschalne Kościół obchodzi co osiem dni, w dniu, 

który słusznie nazywany jest dniem PAŃSKIM albo niedzielą”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. SACROSANCTUM CONCILIUM, 106. 

Dzień Zmartwychwstania CHRYSTUSA jest równocześnie „pierwszym dniem tygodnia”, pamiątką pierwszego dnia stworzenia i „ósmym dniem”, w którym 

CHRYSTUS po swoim „odpoczynku” wielkiego Szabatu zapoczątkowuje dzień „który PAN uczynił”, „dzień, który nie zna zachodu”LITURGIA BIZANTYJSKA. 

Centrum tego dnia stanowi „wieczerza PAŃSKA”, ponieważ właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka zmartwychwstałego PANA, który zaprasza ich 

na swoją ucztęPOR. J 21, 12; ŁK 24, 30. 

„Dzień PAŃSKI, dzień Zmartwychwstania, dzień chrześcijan, jest naszym dniem. Jest on nazywany dniem PAŃSKIM, ponieważ właśnie w tym dniu zwycięski 

CHRYSTUS wstąpił do OJCA. Jeżeli poganie nazywają go dniem słońca, to chętnie się na to godzimy, ponieważ dziś zajaśniało światło świata, dziś 

ukazało się słońce sprawiedliwości, którego blask przynosi zbawienie”ŚW. HIERONIM, IN DIE DOMINICA PASCHAE HOMILIA: CCL 78, 550, 52. [KKK, 1166]

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

ŚW. PIOTR —MENGS, Antoni Rafał (1728, Uście nad Łabą – 1779, Rzym) 

ok. 1773-6, olejny na płótnie, 148×114 cm, Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

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 miejsce, 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 Jere-

miasza 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«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_Raphael_Mengs_017.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE: 

 codziennie o 1730. 
 28.X (niedziela): Rocznica konsekracji kościoła. 

 W naszej parafii gościmy SIOSTRY OD ANIOŁÓW z Kon-
stancina, które po Mszach św. zbierają ofiary na rzecz 
misji w Rwandzie. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych: 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 
w zakrystii i kancelarii parafialnej oraz na cmentarzu. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych mo-
dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 1.XI (czwartek): 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 (piątek): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – 

DZIEŃ ZADUSZNY – 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msze św. o 845 i 1800. 
 Po Mszy św. o 845 procesja żałobna po kościele i mo-

dlitwa za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 Spowiedź św. przed 1. PIĄTKIEM MIESIĄCA – wyjątkowo – 

31.X (środa) od 1530. 
 3.XI (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 Uczcijmy NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800 a po Mszy św. 
– różaniec. 

10.XII.1925, 8 lat po objawieniach fatimskich, s. Łucji dos Santos (już 
wówczas zakonnicy) raz jeszcze objawiła się MARYJA z DZIECIĄTKIEM 
i pokazała jej cierniami otoczone SERCE. MARYJA powiedziała: 
„Córko MOJA, spójrz, Serce MOJE otoczone cierniami, którymi niewdzięcz-
ni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty 
staraj się nieść MI radość i oznajmij w MOIM imieniu, że przybędę w go-
dzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, 
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzy-
szyć MI będą w intencji zadośćuczynienia”. 

 Tradycyjnie w 2. sobotę listopada, 10.XI, planowana jest 

pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie do skutku 
o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Wacława BONIECKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

Marianny i Antoniego BONIECKICH 

30.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Krzysztofa KAFARY, w 2. rocznicę śmierci 

31.X 
(środa) 

730  

1800 † Bernarda KOPYTA 

1.XI 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 † zmarłych z rodziny 

1200 † zmarłych — Msza św. i procesja na cmentarzu 

2.XI 
(piątek) 

845 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

3.XI 
(sobota) 

730 w intencji myśliwych i ich rodzin z Koła Łowieckiego Szarak 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† Ireny SMOLIŃSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci, 

Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1200 
† Urszuli KOCON, Tadeusza i Jadwigi KOCONÓW, 

Mieczysława KOMOSY 

1800 † Zofii WITCZAK, w 7. rocznicę śmierci 

ŻAL… 

Żal że się za mało kochało Zofii Małynowicz 

że się myślało o sobie 

że się już nie zdążyło 

że było za późno 

choćby się teraz pobiegło 

w przedpokoju szurało 

niosło serce osobne 

w telefonie szukało 

słuchem szerszym od słowa 

choćby się spokorniało 

głupią minę stroiło 

jak lew na muszce 

choćby się chciało ostrzec 

że pogoda niestała 

bo tęcza zbyt czerwona 

a sól zwilgotniała 

choćby się chciało pomóc 

własną gębą podmuchać 

w rosół za słony 

wszystko już potem za mało 

choćby się łzy wypłakało 

nagie niepewne 

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

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.IX 

25.I.1862, w przeddzień konsekracji na biskupa archidiecezji warszawskiej, 

ZYGMUNT FELIŃSKI został przyjęty w Sankt Petersburgu na audiencji u cara 

Aleksandra II. Przyszły Książę Kościoła spotkał się z jedynowładcą zabor-

czego Imperium Rosyjskiego. Car „począł mówić po rosyjsku, ale że nie mia-

łem” – wspominał ZYGMUNT – „dość wprawy w tym języku, zwłaszcza zaś 

w przedmiotach kościelnych, prosiłem przeto o pozwolenie mówienia 

po francusku, tak iż rozmowa w tym języku się odbywała”. 

Car mówił dalej: 

„Pierwszym zadaniem tak świeckiej, jak i duchownej władzy jest dziś 

uspokojenie umysłów, powrócenie wzajemnego zaufania między rządzącymi 

i rządzonymi i zwrócenie ludności ku praktycznym i pożytecznym pracom; 

czego niepodobna dokonać, nie usunąwszy, a przynajmniej nie osłabiwszy 

wpływu szalonych warchołów, co czy to świadomie, czy przez nieoględne 

zaślepienie dążą do społecznego przewrotu, który kraj cały w odmęt 

najzgubniejszych nieszczęść wtrącić nie omieszka. Pierwszym praktycznym, 

jakie cię czeka, zadaniem będzie wybór pomocników do kościelnego 

zarządu, a że sam nie jesteś dostatecznie obeznany z wydatniejszymi 

osobistościami miejscowego duchowieństwa, chciałem ci przeto ukazać tych 

księży, których rad bym widział na wyższych stanowiskach jako sufraganów 

i oficjałów, przeto że uprzednim postępowaniem swoim dali mi rękojmię 

swych lojalnych dążności”. I wymienił ich listę… 

ZYGMUNT odpowiedział: 

„MNIE w Warszawie nikt nie zna. MOJE imię nie jest nie jest żadnym progra-

mem i o dążnościach przeto MOICH sądzić będą przede wszystkim z charak-

teru MEGO otoczenia. By zyskać zaufanie najumiarkowańszych nawet patrio-

tów, powinienem zbliżyć do siebie najbardziej poważane w duchowieństwie 

osoby, tak dla swych cnót kapłańskich, jak i dla prawości charakteru. Oni 

staną się prawdziwą dla kraju rękojmią, że chcę być prawdziwym dla wier-

nych pasterzem, a nie powolnym tylko urzędnikiem rządowym”… 

I przedstawił swoją listę. Kończył słowami: 

„Nie mam innej broni nad broń duchowną […] Powaga Kościoła i głos 

przekonania – oto jedyne argumenta, jakich użyć mogę. Uręczam Waszą 

Cesarską Mość, że nie tylko jako kapłan, lecz i jako miłujący SWÓJ kraj 

patriota uważam dziś rewolucję za prawdziwą klęskę dla narodu i przeto 

wszelkich dołożę starań, by nie dopuścić do podobnego nieszczęścia. Jeśliby 

jednak naród w szale zapamiętania nie uwzględnił MYCH przedstawień 

i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, JA przede wszystkim spełnię 

obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu MEGO, chociażby sam stał się 

swych nieszczęść sprawcą”… 

Nie wiedział jeszcze jak prorocze okażą się to słowa – po których zresztą car 

zakończył audiencję… ciąg dalszy nastąpi… 

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 
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