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W oczach wielu w Izraelu JEZUS sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji narodu wybranego: 

 – posłuszeństwa wobec Prawa w integralności jego przepisów pisanych i, według faryzeuszów, w interpretacji tradycji ustnej; 

 – centralnego charakteru Świątyni Jerozolimskiej traktowanej jako miejsce święte, w którym w sposób szczególny mieszka BÓG; 

 – wiary w jedynego BOGA, w którego chwale nie może mieć udziału żaden człowiek. 

Na początku Kazania na Górze JEZUS uroczyście wypowiedział swoje stanowisko, w którym w świetle łaski Nowego Przymierza przedstawił Prawo dane przez 

BOGA na Synaju podczas pierwszego Przymierza: 

 »Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo 

i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych 

przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie 

wielki w Królestwie niebieskim«Mt 5, 17-19. [KKK, 576, 577]

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I UCZONY W PIŚMIE — WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

„z Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 6, 2-6 
Mojżesz powiedział do ludu: 

„Będziesz się bał PANA, BOGA swego, 

zachowując wszystkie JEGO nakazy i prawa, 

które ja tobie rozkazuję wypełniać, 

tobie, twym synom i wnukom, 

po wszystkie dni życia twego, 

byś długo mógł żyć. 

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, 

aby ci się dobrze powodziło 

i abyś się bardzo rozmnożył, 

jak ci przyrzekł PAN, BÓG ojców twoich, 

że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. 

Słuchaj, Izraelu, PAN jest naszym BOGIEM – PAN jedynie. 

Będziesz więc miłował PANA, BOGA twojego, 

z całego swego serca, 

z całej duszy swojej, 

ze wszystkich swych sił. 

Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 18 (17), 2-3A. 3B-4. 47 I 51AB (R.: 2) 

REFREN: Miłuję CIEBIE, PANIE, MOCY moja 

Miłuję CIĘ, PANIE, 

MOCY moja, 

PANIE, OPOKO moja i TWIERDZO, 

mój WYBAWICIELU. 

BOŻE, SKAŁO moja, na którą się chronię, 

TARCZO moja, MOCY zbawienia mego i moja OBRONO. 

Wzywam PANA, godnego chwały, 

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. 

Niech żyje PAN, niech będzie błogosławiona moja OPOKA, 

niech będzie wywyższony mój BÓG i ZBAWCA. 

TY dałeś wielkie zwycięstwo królowi 

i łaską obdarzyłeś Dawida, TWEGO pomazańca. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 7, 23-28 
Bracia: 

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała 

im trwać przy życiu. 

Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. 

Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez NIEGO 

przystępują do BOGA, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: 

świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, 

wywyższonego ponad niebiosa, 

takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do skła-

dania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem 

za grzechy ludu. 

To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. 

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, 

słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem 

SYNA doskonałego na wieki. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 12, 28B-34 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do JEZUSA i zapytał GO: 

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” 

JEZUS odpowiedział: 

»Pierwsze jest: 

'Słuchaj, Izraelu, PAN BÓG nasz jest jedynym PANEM. 

Będziesz miłował PANA, BOGA swego, 

całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, 

całym swoim umysłem 

i całą swoją mocą'. 

Drugie jest to: 

'Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego'. 

Nie ma innego przykazania większego od tych«. 

Rzekł MU uczony w Piśmie: 

„Bardzo dobrze, NAUCZYCIELU, słusznie powiedziałeś, bo JEDEN jest 

i nie ma innego prócz NIEGO. 

Miłować GO całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 

bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie 

całopalenia i ofiary”. 

JEZUS, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 

»Niedaleko jesteś od królestwa BOŻEGO«. 

I nikt już nie odważył się GO więcej pytać. 

http://www.pitts.emory.edu/dia/image_details.cfm?ID=6076
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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. 

 4.XI (niedziela): Pierwsza NIEDZIELA MIESIĄCA: 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 9.XI (niedziela): O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JEZUSA 
w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane NASZEMU PANU można 
wrzucać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 Trwa miesiąc listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 
pamięci o naszych bliskich zmarłych: 

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

 Za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH rocznych mo-
dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 

Mszy św. o 1800. Najbliższy termin: 10.XI (sobota). 
 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca – 25.XI, na su-

mie. Zgłoszenia do 16.XI w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.XI, po sumie, w kościele. 

 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 

5.XI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Józefy KWIATKOWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci, 

Tadeusza KWIATKOWSKIEGO, Marii BOCZEK, 

Józefa ZIEMSKIEGO, Teresy KWIATKOWSKIEJ 

6.XI 
(wtorek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 † Kazimierza i Marii KALIŃSKICH, Anny BOGUCKIEJ 

7.XI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

Zofii i Józefa WASIAKÓW, 

Jana i Leokadii ŻUBERÓW 

8.XI 
(czwartek) 

730 
† Bronisława, Józefy i Kazimiery PRZYBOROWSKICH, 

Narcyzy i Ernesta SZANCERÓW 

1800 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Estery, z racji urodzin 

9.XI 
(piątek) 

730 † Aleksandra LEWANDOWSKIEGO 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, z racji urodzin 

10.XI 
(sobota) 

730 † Dariusza KLUCZYŃSKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.XI 
(niedziela) 

845 
† Wiesława BIERNACKIEGO, 

Janiny, Władysława i Lecha BIERNACKICH, 

Małgorzaty BIERNACKIEJ 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 w intencji Ojczyzny 

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO 

CMENTARZ… 

Wędrowiec, na istnienie spojrzawszy z ukosa, 

Wszedł na cmentarz: śmierć, trawa, niepamięć i rosa. 

Był to cmentarz Okrętów. Pod ziemią wrzał głucho 

Trzepot żagli, pośmiertną gnanych zawieruchą. 

Wędrowiec czuł, jak wieczność z traw się wykojarza, 

I ciszę swą do ciszy dodając cmentarza, 

Przeżegnał to, co bliżej: pszczół kilka, dwa krzaki, 

I na pierwszym grobowcu czytał napis taki: 

Zginąłem nie na ślepo, bo z woli wichury, 

I wierzyłem, że odtąd nie zginę raz wtóry, 

Że znajdę przystań w śmierci, a śmierć w tej przystani, 

Ale śmierć mię zwiodła! Umarłem nie dla niej! 

Trwa nadal wiatr przeciwny i groza rozbicia 

I lęk i niewiadomość i wszystko prócz życia! 

Szczątki moje podziemne, choć je nicość nuży, 

Jeszcze godne są steru i warte są burzy! 

Nikt nie wie, gdzie ten wicher, który żagle wzdyma? 

Kto raz w podróż wyruszył – już się nie zatrzyma. 

Znam tę głąb, gdzie się Okręt mocuje nieżywy. 

Snu – nie ma! Wieczność – czuwa! Trup nie jest szczęśliwy! 

Za wytrwałość mych żagli, które śmierć rozwija, 

Przechodniu, odmów – proszę – trzy Zdrowaś Maryja! 

Wędrowiec dla nikogo zerwał liście świeże 

I ukląkł, by żądane odmówić pacierze… 

LEŚMIAN, Bolesław (1877, Warszawa – 1937, Warszawa) 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.X 

26.I.1862 w Sankt Petersburgu na arcybiskupa 

archidiecezji warszawskiej konsekrował ZYGMUNTA 

abp Wacław Żyliński, metropolita mohylewski, z u-

działem wielu notabli, w tym m.in. margrabiego Wielo-

polskiego… FELIŃSKI notował: 

„W czasie ceremonii zaofiarowany przez cesarza pa-

storał rozszedł się w spojeniach i o mało całkiem 

się nie złamał, z czego przesądni złą wróżbę dla trwa-

łości mego zarządu wyprowadzili”… 

Pięć dni później, 31.I.1862, opuścił Sankt Petersburg, 

gdzie spędził „najpiękniejsze lata […] kapłaństwa i gdzie 

tak łaskawie PAN BÓG błogosławił [jego] pracy” – jak notował ZYGMUNT, 

dodając, iż wyjeżdża: „aby się rzucić w nieznany jakiś i groźny odmęt, gdzie 

szanse powodzenia były prawie żadne, niebezpieczeństwo zaś wszelkiego 

rodzaju na każdym kroku. Rzuciłem się jednak w ten odmęt z ufnością, gdyż 

sumienie dawało mi świadectwo, iż nic nie uczyniłem, by się tam dostać, 

i że nic nie pragnąłem, krom spełnienia woli BOŻEJ. Wewnętrzne przeczucie 

ostrzegało mię wprawdzie, że nie jadę na rządy, tylko na cierpienie, i nie 

przerażało mię to jednak, bo czułem, że z tego zadania łatwiej wywiązać się 

potrafię niż z pasterskiego obowiązku”… 

Początkowo jechał koleją – do Dyneburga – stamtąd już powozem, bo linia 

warszawsko-petersburska nie była jeszcze gotowa. Olbrzymie śnieżyce 

zmusiły go aliści na podróż okrężną drogą, poprzez zabór pruski – przez 

Poznań i Częstochowę: „Tu postanowiłem jakiś czas zabawić, żeby się po-

lecić opiece MATKI naszej i KRÓLOWEJ, co na tym miejscu tyle cudownych łask 

wyjednała tym, co się do NIEJ z pokorą i ufnością uciekali. Oddawszy się pod 

opiekę NAJŚWIĘTSZEJ PANNY i zaczerpnąwszy nowej siły przy jej ołtarzu, 

puściłem się ku Warszawie”… 

Przybył tam na początku II.1862. Pisał: „Z postawieniem nogi na ziemi 

warszawskiej rozpoczęło się moje trudne, po ludzku mówiąc niemożebne 

posłannictwo. Znalazłem się sam jeden, bez przyjaciół osobistych, bez 

politycznych stronników, bez nawet tej pomocy, jaką daje doświadczenie 

i rutyna, mając przeciw sobie z jednej strony rząd, co zawzięcie dotąd 

prześladował to wszystko, co mi jest najdroższym, jeśli zaś chwilowo chwycił 

się innego systemu, to na każdym kroku widocznym było, że czyni to 

na przekór wewnętrznemu usposobieniu; z drugiej zaś strony stronnictwo 

ruchu, poczytując za zbrodnię każde antyrewolucyjne dążenie i głoszące 

przed narodem, żem rządowym tylko poplecznikiem, przysłanym 

na sparaliżowanie szlachetnych usiłowań patriotów”… 

Jeszcze przed ingresem do katedry warszawskiej przemówił do wyższego 

duchowieństwa: „Nauka moja nie jest moją […] ale tego, który mię posłał, 

tj. katolickiego Kościoła, stróża i ministra ustanowionej przez CHRYSTUSA religii. 

Głównym przeto zadaniem moim będzie urządzić wszystkie sprawy du-

chowne wedle ducha Kościoła, tj. zgodnie z prawem kanonicznym 

i rozporządzeniami Stolicy Apostolskiej […] Kościół jest nauczycielem, a więc 

nie może przyjmować nauk od tych, których oświecać winien. Kościół jest 

Pasterzem i Ojcem, jego przeto jest rzeczą rozkazywać, a nie słuchać. Ścis-

łym i wiernym trzymaniem się praw kościelnych najskuteczniej wyzwoli-

my się od niesłusznych wymagań władzy świeckiej, względem której wy-

starczy zawsze opór bierny. Rzymskie non possumus zamknie usta władzy 

albo zmusi ją do jawnego prześladowania religijnego i zgotuje nam wieniec 

wyznawców. Odwaga zaś połączona z godnością, co nie lęka się głośno wy-

powiadać swych przekonań i nie zważa na pogróżki i chłostę tak zwanej opi-

nii publicznej, uwolni nas od przewagi ulicy, wdzierającej się pod płaszczem 

patriotyzmu do administracji kościelnej i czysto religijnych obrzędów”… 

Nie wszystkim słuchaczom to się podobało… 

Następnie spotkał się z gen. Aleksandrem von Lüdersem, ówczesnym 

rosyjskim namiestnikiem zaborczego Królestwa Polskiego. Już na wstępie 

Lüders powiedział FELIŃSKIEMU: 

„Jestem żołnierzem i nie wdaję się w politykę. Dałem słowo honoru 

cesarzowi, że utrzymam porządek w Warszawie, i słowa tego dotrzymam, 

chociażbym miał zbombardować całe miasto”… …ciąg dalszy nastąpi… 

il.: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI — obraz współczesny; źródło: nowahistoria.interia.pl 
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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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