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Saduceuszom, którzy nie przyjmowali zmartwychwstania, [JEZUS] odpowiada: »Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy BOŻEJ?«Mk 12, 24 [KKK, 993, fragm.] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS Z FARYZEUSZAMI I SADUCEUSZAMI — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na szarym papierze, 19.1×28.4 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ2 MCH 7, 1-2. 9-14 
Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. 

Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, 

aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: 

„O co masz zamiar pytać 

i jakie zdobywać od nas wiadomości? 

Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, 

aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”. 

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: 

„Ty zbrodniarzu, 

odbierasz nam to obecne życie. 

KRÓL ŚWIATA jednak nas, 

którzy umieramy za JEGO prawa, 

wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. 

Po nim był męczony trzeci. 

Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy 

i mężnie powiedział: 

„Z Nieba je otrzymałem, 

ale dla JEGO praw nimi gardzę, 

a spodziewam się, 

że od NIEGO ponownie je otrzymam”. 

Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, 

jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, 

takim samym katuszom poddawano czwartego. 

Konając, tak powiedział: 

„Lepiej jest tym, 

którzy giną z rąk ludzkich, 

bo mogą pokładać nadzieję w BOGU, 

że znów przez NIEGO zostaną wskrzeszeni. 

Dla ciebie bowiem 

nie będzie zmartwychwstania do życia”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 17 (16), 1BCD. 5-6. 8 I 15 (R.: POR. 15B) 

REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział BOGA 

Rozważ, PANIE, moją słuszną sprawę, 

usłysz me wołanie, 

wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Moje kroki mocno trzymały się TWYCH ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 

Wołam do CIEBIE, bo TY mnie, BOŻE, wysłuchasz, 

nakłoń ku mnie SWE ucho, usłysz moje słowo. 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

ukryj mnie w cieniu TWYCH skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę TWE oblicze, 

ze snu powstając, nasycę się TWOIM widokiem. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Bracia: 

Sam PAN nasz, JEZUS CHRYSTUS, 

i BÓG, OJCIEC nasz, który nas umiłował 

i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia 

i dobrej nadziei, 

niech pocieszy serca wasze 

i niech utwierdzi w każdym działaniu 

i dobrej mowie. 

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, 

by słowo PAŃSKIE szerzyło się i rozsławiało, 

podobnie jak to jest pośród was, 

abyśmy byli wybawieni 

od ludzi przewrotnych i złych, 

albowiem nie wszyscy mają wiarę. 

Wierny jest PAN, który umocni was i ustrzeże od złego. 

Co do was, ufamy w PANU, 

że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. 

Niechaj PAN SKIERUJE serca wasze ku miłości BOŻEJ 

i cierpliwości CHRYSTUSOWEJ. 

AKLAMACJAPOR. AP 1, 5B. 6B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS 

jest Pierworodnym wśród umarłych, 

JEMU chwała i moc 

na wieki wieków. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 20, 27-38 

Podeszło do JEZUSA kilku saduceuszów, 

którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 

i zagadnęli GO w ten sposób: 

„NAUCZYCIELU, 

Mojżesz tak nam przepisał: 

'Jeśli umrze czyjś brat, 

który miał żonę, a był bezdzietny, 

niech jego brat pojmie ją za żonę 

i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu'. 

Otóż było siedmiu braci. 

Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. 

Pojął ją drugi, 

a potem trzeci, 

i tak wszyscy pomarli, 

nie zostawiwszy dzieci. 

W końcu umarła ta kobieta. 

Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 

Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. 

JEZUS im odpowiedział: 

»Dzieci tego świata żenią się 

i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, 

którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym 

i w powstaniu z martwych, 

ani się żenić nie będą, 

ani za mąż wychodzić. 

Już bowiem umrzeć nie mogą, 

gdyż są równi aniołom 

i są dziećmi BOŻYMI, 

będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, 

to i Mojżesz zaznaczył tam, 

gdzie jest mowa o krzewie, 

gdy PANA nazywa 

'BOGIEM Abrahama, 

BOGIEM Izaaka 

i BOGIEM Jakuba'. 

BÓG nie jest BOGIEM umarłych, 

lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla NIEGO żyją«. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4515
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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! 
 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. 

 10.XI (niedziela): Po sumie, ok. 1300, w kościele, KONCERT POLSKI – 
opracowania polskich pieśni patriotycznych oraz ludowych – 
w wykonaniu Konstancińskiego Chóru Kameralnego. 

 11.XI (poniedziałek): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamię-

tajmy! w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli o wolność 

naszego narodu, oddając niejednokrotnie własne życie. 
Niech to będzie dzień refleksji i zadumy nad wolnością, 
której bronić i o którą zabiegać należy każdego dnia! 

 Msza św. w intencji Ojczyzny o 1800. 
 13.XI (środa): O 1900 w domu rekolekcyjnym spotkanie 

kandydatów do bierzmowania z klasy VIII. 
 15.XI (piątek): O 1900 „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. 

 17.XI (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzie-

ci, które przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 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. 

 W przyszłym 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, nasza 
parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku jeśli do marca przyszłego 
roku zbierze się odpowiednia liczba chętnych. W kościele, 
na stoliku pod chórem, można znaleźć program pielgrzymki. 

 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Janusz GWARDYS  29.X.2019 l. 44 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

1800 w intencji Ojczyzny 

12.XI 
(wtorek) 

730 
† Wandy, Wiesława i Marianny ZARZYCKICH, 

Józefa i Zofii KOPTONIÓW, 

Henryka i Józefy WIŚNIEWSKICH 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

13.XI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

14.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

15.XI 
(piątek) 

730  

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

16.XI 
(sobota) 

730 † Krzysztofa PACIAKA, Józefa PACIAKA 

800 
O błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla myśliwych i ich rodzin z Koła Łowieckiego „Szarak” 

z racji 55. lecia istnienia. 

1800 
† Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

Jana i Wiesława NOGALÓW, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

17.XI 
(niedziela) 

845 
† Stefanii i Józefa JASKÓW, 

Henryka, Józefa, Marcina i Franciszki NOGALÓW 

1030 

† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, Bolesława ZDUŃCZYKA. 

O błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski dla 

Małgorzaty i Ryszarda MALINOWSKICH, w 40. rocznicę ślubu 

1200 
† Eugeniusza, Jadwigi, Mirosława i Stefana OKLEJÓW  

† Krzysztofa PACIAKA, Józefa PACIAKA 

1800 † Stanisława i Karoliny OSUCHÓW 

BISKUPI WARSZAWSCY: ALEKSANDER KAKOWSKI, CZ. III 

14.IX.1913 rozpoczął posługę arcybiskupią w warszawskiej archidiecezji. 

Gdy w VII.1914 wybuchła I wojna światowa był we Włoszech. Wracając za-

haczył o Londyn. Warto pochylić się nad jego wspomnieniami: 

„Skorzystałem […], by prosić, mającego wpływ na rząd angielski, kardynała 

Bourne’a o interwencję […] Przekonywałem go, że wybiła godzina dziejowa 

i Polska powstanie jako państwo katolickie: że Państwu katolickiemu powinni 

podać rękę katolicy całego świata w interesie Kościoła Katolickiego […]. Kardy-

nał słuchał uważnie, wypytywał o szczegóły, a gdym skończył, rzekł z flegmą 

angielską: 'Proszę iść do ambasadora rosyjskiego, hrabiego Becckendorfa, 

i jemu złożyć to samo oświadczenie, bo i On jest dobrym katolikiem'”… 

W Warszawie zetknął się z atmosferą wydającą się potwierdzać intuicje 

angielskiego purpurata. „Krzyczeli, żeśmy stumanieli”… – jakże inaczej 

wybrzmiewają te słowa pieśni legionowej w świetle poniższego cytatu: 

„Przybyłem do Warszawy 19 października […] Pełno wojska. Na ulicach tłum 

wałęsających się wojskowych wszelkich barw i rang. Teatry, sale zabaw 

i tańców, domy gry i rozpusty zapełniali oficerowie rosyjscy. Patrioci polscy 

przyjmowali ich w domach prywatnych, arystokratki i mieszczanki, nawet 

uczciwe, tańczyły na balach prywatnych i publicznych z oficerami Rosja-

nami; nowość niebywała, gdyż oficera, nawet Polaka w mundurze rosyj-

skim nie dopuszczano przed wojną do polskich ognisk domowych. Serde-

czne stosunki inteligencji i sfer wyższych polskich z rosyjskimi, zbratanie 

polskiego ludu z „naszymi braćmi Słowianami” i z „naszym” wojskiem, 

zawieranie małżeństw przez dziewczęta polskie w Cerkwi z Rosjanami, 

nawet z kozakami […]; jakby zapomniano […] o stuwiekowej przeszło niewoli […], 

Zdawało się […], że w rezultacie pociągnięto za sobą urzeczywistnienie ma-

rzenia poety rosyjskiego o rozpłynięciu się strumyków słowiańskich w mo-

rzu rosyjskim. Zbliżał się prawdziwy finis Poloniae, koniec marzeń, poświę-

ceń i zmagań pokolenia 1831 i 1863 r.” Aleksander Kakowski, „Z niewoli do niepodległości”… 

Działo się to ledwie 4 lata przed uzyskaniem niepodległości… ciąg dalszy nastąpi 

A JA CIĘ KOCHAM POLSKO!… 

a ja Cię kocham Polsko! wbrew kłamcom i tchórzom 

wbrew szydercom i zdrajcom łajdakom i wrogom 

Tyś dla mnie Polsko Matką dumą i ostoją 

nadzieją oraz wiarą. przyszłością i drogą. 

a ja Cię kocham Polsko! Tobie każde słowo 

każda myśl gdy w pacierzu zwracam się do BOGA 

Tyś Matko wśród kapliczek katedr oraz krzyży 

ucieczką i marzeniem gdy nas rani trwoga 

a ja Cię kocham Polsko! i dziękuję PANU 

za każde doświadczenie rano i wieczorem 

z Tymi co ze mną idą razem do Ojczyzny 

niosąc TWOJEGO Krzyża czułą metaforę. 

a ja Cię kocham Polsko! za Twój los niełatwy 

za to że na mnie czekasz wierna i cierpliwa 

bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie 

oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła 

a ja Cię kocham Polsko! w imię Sióstr i Braci! 

i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje 

Tyś dla mnie Polsko pierwsza w modlitwie i czynie 

niech BÓG Cię błogosławi i daje nadzieję! 

a ja Cię Kocham Polsko! przyjmij moje słowa 

w imię OJCA i SYNA i ŚWIĘTEGO DUCHA 

BÓG Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze 

drogowskazem którego każdy Polak słucha! 

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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