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Miłość stanowi największe przykazanie społeczne […] Jest natchnieniem dla życia będącego darem z siebie […] [KKK, 1889, fragm.] 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA  
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

CHRYSTUS I MŁODY BOGACZ — HOFFMAN, Henryk ((1824, Darmstadt – 1911, Drezno) 

1889, fragm., kościół Riverside, Nowy Jork; 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. 

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». 

zawisło całe Prawo i Prorocy«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoffman-ChristAndTheRichYoungRuler.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

 25.X (niedziela): 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

 Księża udzielają posługi chorym po uprzednim umó-
wieniu się pod tel. +48 22 754 47 32. 

 25.X (niedziela): 
 Po Mszy św. o 1800, w kościele, spotkanie rodziców 

dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. 
 Po Mszy św. o 1200, w kościele, spotkanie organizacyjne 

młodzieży pragnącej przygotować się do sakramentu 
bierzmowania, i ich rodziców. 

 29.X (czwartek): Po Mszy św. o 1800 spotkanie z rodzicami 

młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, która w tym roku 
ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. 

 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 (niedziela): Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
 Msze św. w kościele o 845 i 1030. 
 O 1200 suma, z procesją i wypominkami, na cmentarzu 

(miejsce odprawienia Mszy św. może ulec zmianie, 
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju). W czasie 
Mszy św. modlić się będziemy za zmarłych polecanych 

w wypominkach jednorazowych. 
 Uwaga: nie ma Mszy św. o 1800. 

 1-30.XI: Tradycyjny ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych, m.in. za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych, w tym roku na zmienionych warunkach – patrz 
odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej  obok. 

 2.XI (poniedziałek): 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. 
 W związku z sytuacją epidemiczną tradycyjna pielgrzymka 

do Częstochowy nie odbędzie się. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Roman HAKOWSKI  13.X.2020 l. 92 

śp. Jadwiga TRYKACZ  8.X.2020 l. 72 

śp. Henryk Jan ŻURAW  6.X.2020 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.X 
(poniedziałek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Marii SIBILSKIEJ, w 5. miesiąc po śmierci 

27.X 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Mari, Stanisławy i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

28.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

29.X 
(czwartek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Tadeusza SOBIECHA 

30.X 
(piątek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Elżbiety WIEWIÓRY 

31.X 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Edwarda i Genowefy SAŁYGÓW 

1.XI 
(niedziela) 

845 
† Heleny, Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIEWIÓRÓW, 

dziadków RAWSKICH i BOROWSKICH 

1030 † zmarłych z rodziny 

1200 † zmarłych (prawd. Msza św. na cmentarzu ) 

DEKRET… 
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pande-
mią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można 

uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych 

do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. 

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pas-
terzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne 

dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które 

można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, §1). 

Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego 

Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym 

roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane: 

a.  Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, 

choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle 

ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych 

może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie 

wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. 

b.  Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspom-
nienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawie-
dzają i odmawiają tam „OJCZE nasz” i „Wierzę w BOGA”, może być 

przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo 

na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień 

listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą 

opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych 

wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli 

tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają 

miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy 

zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna 

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy 

za zmarłych przed obrazem PANA JEZUSA lub Najświętszej Maryi Panny 

(na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, 

Różaniec, Koronkę do BOŻEGO Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych 

bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego 

z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki 

miłosierdzia poprzez ofiarowanie BOGU cierpień i niedogodności swego 

życia. 

Aby ten dostęp do łaski BOŻEJ, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał 

się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza 

Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie 

uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji 

Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym. 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu 

zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „No-
cie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”. 

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem 

wiernych, szczególnie zaś miłą BOGU ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja 

XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne 

odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 

zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez 

czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku. 

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakie-
kolwiek przeciwne zarządzenia. 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 

22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II. 

Mauro Kard. Piacenza. Penitencjarz Większy 

Ks. prałat Krzysztof Nykiel. Regens 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

