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BÓG szuka czcicieli w DUCHU i PRAWDZIE, a w konsekwencji modlitwy żywej, wznoszącej się z głębi duszy… [KKK, 2703, fragm.] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

UKRZYŻOWANIE — na postawie: PÉREZ MURILLO, Bartłomiej Szczepan (1617, Sewilla – 1682, Sewilla) 

źródło: www.digi-art.pl 

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. 

AKLAMACJAPOR. J 4, 24 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

OJCIEC szuka prawdziwych czcicieli, 

którzy będą MU oddawać cześć 

w DUCHU i prawdzie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 4, 19-24 

Kobieta z Samarii powiedziała do JEZUSA: 

„PANIE, widzę, że jesteś prorokiem. 

Ojcowie nasi oddawali cześć BOGU na tej górze, 

a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, 

gdzie należy czcić BOGA”. 

Odpowiedział jej JEZUS: 

«Wierz MI, niewiasto, że nadchodzi godzina, 

kiedy ani na tej górze, 

ani w Jerozolimie 

nie będziecie czcili OJCA. 

Wy czcicie to, czego nie znacie, 

my czcimy to, co znamy, 

ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 

Nadchodzi jednak godzina, 

owszem, już jest, 

kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć OJCU 

w DUCHU i prawdzie, 

i takich to czcicieli chce mieć OJCIEC. 

BÓG jest duchem; 

potrzeba więc, by czciciele JEGO oddawali MU cześć 

w DUCHU i prawdzie». 

https://www.digi-art.pl/pl/p/Murillo-Chrystus-Ukrzyzowany/2912
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE: 

 codziennie o 1730. 
 27.X (niedziela): Rocznica konsekracji kościoła. 
 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 (piątek): Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1. PIĄTEK 

MIESIĄCA. 
 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. 

 Spowiedź św. przed 1. PIĄTKIEM MIESIĄCA – wyjątkowo – 
31.X (czwartek) od 1530. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-
łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (sobota): 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. 
 Od 1000 – wyjątkowo w sobotę – nasi duszpasterze 

odwiedzać będą chorych. 
 3.XI (n iedziela) 

 W kościele, na Mszy św. o 1800, spotkanie dla kandyda-
tów ze szkół średnich do sakramentu bierzmowania. 

 Tradycyjnie w 2. sobotę listopada, 9.XI, planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie do skutku 
o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

 Zachęcamy! do wytrwania dzieci, które biorą udział w kon-

kursie BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH. 27.X (niedziela) piąta 
seria pytań. Szczegóły — na stronie Katolickiego Ośrodka 

Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl). 

 Dzięki dofinansowaniu z MSWiA trwają prace przy 
rewitalizacji frontonu naszej świątyni!! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ireneusz Sławomir KULCZYŃSKI  14.X.2019 l. 44 

śp. Marek Stanisław KOWALSKI  13.X.2019 l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

29.X 
(wtorek) 

730 † Leokadii WROCHNA 

1800 
† Kazimierza i Marii KALIŃSKICH, 

Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH 

30.X 
(środa) 

730 † Andrzeja KRÓLAKA, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Urszuli KOCON, 

Mieczysława KOMOSY, 

Jadwigi i Tadeusza KOCONÓW 

31.X 
(czwartek) 

730 
dziękczynno–błagalna, w 41. rocznicę ślubu,  

Krystyny i Wojciecha 

1800 

† Urszuli LACH, z racji imienin, 

Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

Marii, Franciszka i Piotra LACHÓW, 

Bronisława NOGALA 

1.XI 
(piątek) 

845 † Witolda, Jana, Zofii i Anny 

1030 † Bogdana LATOSZKA 

1200 † zmarłych polecanych na Mszy św. na cmentarzu 

2.XI 
(sobota) 

845 † zmarłych z rodziny 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 
† Genowefy, Stanisława i Edwarda ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa GOŁĘBIEWSKIEGO, 

Zbigniewa KARASZKIEWICZA 

1800 
† Zofii WITCZAK, w 8. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin WITCZAKÓW i KORYTKÓW 

EXAUDI, DEUS, ORATIONEM MEAM… 

Usłysz me prośby, BOŻE władze wiecznej, 

A obróć ku mnie święte uszy SWOJE; 

Z granice prawie świata ostatecznej 

Do CIEBIE wzdycha smutne serce moje. 

Postaw' mię na niedostąpionej skale, 

Gdzie bych się już mógł nie bać żadnej trwogi; 

W TOBIEĆ nadzieja; TY mię sam masz w cale 

Zachować, gdy mię trapi człowiek srogi. 

Mnieć serce tuszy, że w namiocie TWOIM 

Wiecznie mam mieszkać pod skrzydłami TWEMI, 

Boś TY był zawzdy łaskaw prośbom moim 

I dajesz dobrym dziedzictwo na ziemi. 

Dni ku dniom będziesz królowi przykładał 

Opatrując go nieprzebranym wiekiem; 

Na oczu PANSKICH wiecznie będzie siadał, 

A TY go łaską i SWYM szczyć opiekłem. 

Tam wolen będąc od wszelkich trudności, 

Harfą i rymem będę CIĘ wyznawał, 

Abych tak TOBIE wedle powinności 

Dług obiecany dzień po dzień oddawał. 

KOCHANOWSKI, Jan (ok. 1530, Sycyna – 1584, Lublin) — „Psałterz Dawidów”, 1579, Psalm LVI, 

A PRZECIEŻ NIE CAŁY UMIERAM 

Kres jest tak niewidzialny, jak początek. 

Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. 

W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził 

w widzialnym dramacie Sądu —  

I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt przejrzystości: 

omnia nuda et aperta ante oculos Eius! 

Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję: 

»Pójdźcie błogosławieni…  idźcie przeklęci«…  

I tak przechodzą pokolenia —  

Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. 

»Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz«. 

To co było kształtne w bezkształtne. 

To co było żywe —  oto teraz martwe. 

To co było piękne —  oto teraz brzydota spustoszenia. 

A przecież nie cały umieram, 

to co we mnie niezniszczalne trwa! 

św. JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) – „Spełnienie –  Apocalypsis”, z „Tryptyku Rzymskiego” 

WYDOBYĆ Z SIEBIE DZIELNOŚĆ… 

Trzeba ich opłakać 

bo trzeba nam tych łez 

trzeba ich opłakać 

bo tak od wieków przystało 

Ale tak naprawdę 

oni tych łez nie potrzebują 

Patrzą na nas z góry i mówią 

dobrze dobrze 

kiedy widzą 

że wydobywamy z siebie dzielność 

HARTWIG,Julia (1921, Lublin – 2017, Gouldsboro) – „Gorzkie żale” 

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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