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Udzielając sakramentu pokuty, kapłan wypełnia posługę DOBREGO PASTERZA, który szuka zagubionej owcy […] [KKK, 1465, fragm.] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SYKOMORA — HOLE Wilhelm Brassey (1846, Salisbury –1917, Edinburgh) 

ok. 1908, farby wodne, ilustracja do „Życie Jezusa z Nazaretu”; źródło: truthbook.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 11, 22 – 12, 2 
PANIE, 

świat cały przy TOBIE jak ziarnko na szali, 

kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. 

Nad wszystkimi masz litość, 

bo wszystko w TWEJ mocy, 

i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 

Miłujesz bowiem wszystkie byty, 

niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, 

bo gdybyś miał coś w nienawiści, 

nie ukształtowałbyś tego. 

Jakżeby coś trwać mogło, 

gdybyś TY tego nie chciał? 

Jakby się zachowało to, 

czego byś nie wezwał? 

Oszczędzasz wszystko, 

bo to wszystko TWOJE, WŁADCO, miłujący życie! 

Bo we wszystkim 

jest TWOJE nieśmiertelne tchnienie. 

Dlatego nieznacznie karzesz upadających 

i strofujesz, 

przypominając, w czym grzeszą, 

by wyzbywszy się złości, 

w CIEBIE, PANIE, uwierzyli. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 1B-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1B) 

REFREN: Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU 

Będę CIĘ wielbił, BOŻE mój i KRÓLU, 

i sławił TWOJE imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę błogosławił CIEBIE 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI wyznawcy. 

Niech mówią o chwale TwOJego królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Królestwo TWOJE królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia TWOJE panowanie. 

PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 1, 11 – 2, 2 
Bracia: 

Modlimy się stale za was, 

aby BÓG nasz uczynił was godnymi SWEGO wezwania 

i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra 

oraz działanie wiary. 

Aby w was zostało uwielbione 

imię PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA 

– a wy w NIM – 

za łaską BOGA naszego i PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

W sprawie przyjścia PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

i naszego zgromadzenia się wokół NIEGO 

prosimy was, bracia, 

abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać 

w waszym rozumieniu 

ani zastraszyć 

bądź przez ducha, bądź przez mowę, 

bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, 

jakby już nastawał dzień PAŃSKI. 

AKLAMACJAPOR. J 3, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Tak BÓG umiłował świat, 

że dał swojego SYNA JEDNORODZONEGO; 

każdy, kto w NIEGO wierzy, 

ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 19, 1-10 

JEZUS wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 

A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 

który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 

chciał koniecznie zobaczyć JEZUSA, 

któż to jest, 

ale sam nie mógł z powodu tłumu, 

gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc GO ujrzeć, 

tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy JEZUS przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 

»Zacheuszu, zejdź prędko, 

albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu«. 

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął GO rozradowany. 

A wszyscy, widząc to, szemrali: 

„Do grzesznika poszedł w gościnę”. 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do PANA: 

„PANIE, oto połowę mego majątku daję ubogim, 

a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, wracam poczwórnie”. 

Na to JEZUS rzekł do niego: 

»Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 

gdyż i on jest synem Abrahama. 

Albowiem SYN CZŁOWIECZY przyszedł odszukać 

i zbawić to, co zginęło«. 

https://truthbook.com/jesus-pictures/zaccheus-the-chief-publican-happiness-picture
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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! 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 Trwa 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. 

 3.XI (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Na Mszy św. o 1800 spotkanie dla kandydatów ze szkół 

średnich do sakramentu bierzmowania. 
 8.XI (piątek) 

 Na Mszy św. o 1900 bp Michał JANOCHA udzieli sakra-
mentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Niech 
DUCH ŚWIĘTY otworzy! przed nimi drogę pełnej obecności 

w Kościele powszechnym i naszej małej parafii! 
 Sakrament pojednania dla kandydatów do bierzmo-

wania, świadków i rodziców 7.XI (czwartek) o 1900. 
 9.XI (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 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. 

 Chrzty we listopadzie w 4. niedzielę miesiąca 24.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 15.XI w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 17.XI, po sumie, w kościele. 

 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. Wacława Elżbieta CYBULSKA  21.X.2019 l. 89 

śp. Katarzyna Maria GIERMUDA  19.X.2019 l. 43 

śp. Jadwiga Teresa KORNASZEWSKA  18.X.2019 l. 71 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.XI 
(poniedziałek) 

730 † Stefana LEMIESZKA, Danuty LEMIESZEK 

1800 
† Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW, 

Rafała i Kazimierza KORNASZEWSKICH, 

Jadwigi KORNASZEWSKIEJ 

5.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Mirosława 

6.XI 
(środa) 

730 o zdrowie dla Krystyny 

1800 
† Tadeusza BARANA, 

Antoniny i Jana BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW 

7.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Józefa LATOSZKA 

8.XI 
(piątek) 

730  

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, z racji urodzin 

9.XI 
(sobota) 

730 † Henryki KISIEL 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.XI 
(niedziela) 

845 
† Wiesława, w 13. rocznicę śmierci, 

i Małgorzaty BIERNACKICH, 

Jana ZAWADZANKO 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 
† Zdzisława i Stanisławy ROSA, 

Jana NIEDŹWIEDZKIEGO 

1800 w pewnej intencji 

NISI DOMINUS AEDIFICAVERIT DOMUM… 

Jesli domu sam PAN nie zbuduje, 

Próżno człowiek o nim się frasuje; 

Jeśli miasta sam PAN strzec nie będzie, 

Próżno czuje straż po blankach wszędzie. 

Próżno z domu przede dniem wychodzisz, 

Próżno mrokiem ostatnim przychodzisz. 

Nie zarobisz ani pożywienia, 

Nie będzie li z nieba wspomożenia. 

Ale komu PAN jest miłościwy, 

Daje mu sen oczom pożądliwy, 

Daje dziatek wdzięczne w domu roje - 

Toć jest, PANIE, pożegnanie TWOJE. 

Nie tak groźne, nie tak są straszliwe 

W ręku męskich strzały popędliwe, 

Jako kiedy przy ojcowskiej głowie 

Zastawią się cnotliwi synowie. 

Szczęśliwy to między szczęśliwymi, 

Kto swój sajdak strzałami takimi 

Obwarował; gdy przed sądem stanie, 

I prawa mu, i serca dostanie. 

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

BISKUPI WARSZAWSCY: ALEKSANDER KAKOWSKI, CZ. II 

W 1887 zacząć wykładać prawo kanoniczne, 

teologię pastoralną, homiletykę i literaturę polską 

w rodzimym warszawskim seminarium… 

11 lat później został rektorem seminarium. Był nim 

przez lat 12. W 1898 został kanonikiem honoro-

wym, a w 1901 kanonikiem gremialnym kapituły 

warszawskiej. W 1911 otrzymał godność prałata. 

Wcześniej, w 1910, Rzymskokatolicka Akademia 

Duchowna w Sankt Petersburgu, której od 1847 

podporządkowane były wszystkie katolickie semi-

naria duchowne w Imperium Rosyjskim, przyznała 

mu doktorat z teologii i powołała go na swojego re-

ktora. Odtąd oprócz pełnienia tej funkcji wykładał 

też w Sankt Petersburgu prawo kanoniczne. Dużo publikował – pisał 

artykuły i rozprawy z zakresu ustawodawstwa kościelnego… 

Gdy 7.XII.1912 zmarł metropolita warszawski, abp Chościak Popiel, rosyj-

ski car Mikołaj II – ceniący sobie ugodową postawę Aleksandra – polecił 

mu objąć wakujące stanowisko. Władze rosyjskie poinformowały go, że zo-

staną mu przekazane carskie dary: mitra, pastorał i pierścień oraz 1,000 

rubli na pierwsze wydatki… 

Po pertraktacjach Stolica Apostolska wystawiła 21.V.1913 bullę nomina-

cyjną i 22.VI.1913  w kościele pw. św. Katarzyny w Sankt Petersburgu 

Aleksander otrzymał z rąk ordynariusza kujawsko-kaliskiego, 

bpa Stanisława Zdzitowieckiego sakrę biskupią. 

14.IX.1913 odbył ingres do katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

A już w VII.1914 wybuchła I wojna światowa… ciąg dalszy nastąpi 

KAMIENIE PAMIĘCI… 

znowu miastem umarłych 

tłum skupiony przeciąga 

cienie wielkie się chwieją 

w drzew wyniosłych chorągwiach 

progi grobów zdeptane 

światło leje się złote 

idą żywi do zmarłych 

poprzez życia Golgotę 

i wciąż nowe napisy 

kuje człowiek w marzeniach 

by choć dźwiękiem pozostał 

w ukwieconych kamieniach 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

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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