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Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych!św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature[…] [KKK, 1014] 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

BARANEK BOŻY — GRÜNEWALD (właść. Gothard-Neithard), Maciej (ok. 1480, Würzburg – 1528. Halle an der Saale) 

fragm. ołtarz Isenheim, 1512-6, olejny na panelu, 269×307 cm, m. Unterlinden, Colmar; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAP 7, 2-4. 9-14 
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, 

wstępującego od wschodu słońca, 

mającego pieczęć BOGA żywego. 

Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, 

którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 

„Nie wyrządzajcie szkody ziemi 

ani morzu, ani drzewom, 

aż opieczętujemy na czołach sługi BOGA naszego”. 

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 

sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 

ze wszystkich pokoleń synów Izraela. 

Potem ujrzałem wielki tłum, 

którego nikt nie mógł policzyć, 

z każdego narodu 

i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 

stojący przed tronem 

i przed BARANKIEM. 

Odziani są w białe szaty, 

a w ręku ich palmy. 

I głosem donośnym tak wołają: 

„Zbawienie BOGU naszemu, 

Zasiadającemu na tronie, 

i BARANKOWI”. 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu 

i Starców, i czworga Zwierząt, 

i na oblicze swe padli przed tronem, 

i pokłon oddali BOGU, mówiąc: 

„Amen. 

Błogosławieństwo i chwała, 

i mądrość, i dziękczynienie, 

i cześć, i moc, i potęga 

BOGU naszemu na wieki wieków. 

Amen!” 

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 

„Ci przyodziani w białe szaty kim są 

i skąd przybyli?” 

I powiedziałem do niego: 

„Panie, ty wiesz”. 

I rzekł do mnie: 

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, 

i opłukali swe szaty, 

i wybielili je we krwi BARANKA”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 24, 1-2. 3-4AB. 5-6 (R.: POR. 6) 

REFREN: Oto lud wierny, szukający BOGA 

Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem ON go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę PANA, 

kto stanie w JEGO świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

On otrzyma błogosławieństwo od PANA 

i zapłatę od BOGA, swego ZBAWCY. 

Oto pokolenie tych, co GO szukają, 

którzy szukają oblicza BOGA Jakuba. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-3 
Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas OJCIEC: 

zostaliśmy nazwani dziećmi BOŻYMI 

i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał JEGO. 

Umiłowani, 

obecnie jesteśmy dziećmi BOŻYMI, 

ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, 

będziemy do NIEGO podobni, 

bo ujrzymy GO takim jaki jest. 

Każdy zaś, kto pokłada w NIM nadzieję, 

uświęca się, 

podobnie jak ON jest święty. 

AKLAMACJAMT 11, 28 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Przyjdźcie do MNIE wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a JA was pokrzepię« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 5, 1-12A 
JEZUS, widząc tłumy, wyszedł na górę. 

A gdy usiadł, przystąpili do NIEGO JEGO uczniowie. 

Wtedy otworzył SWOJE usta 

i nauczał ich tymi słowami: 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, 

albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, 

albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni BOGA oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami BOŻYMI. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, 

gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 

i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was 

z MEGO powodu. 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathis_Gothart_Gr%C3%BCnewald_025.jpg
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Kalisz, 1.IX.2011 

Warszawa, 1.XI.2004, bazylika pw. Świętego Krzyża 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.XI (niedziela): 

 Msze św. o 845, 1030, a także o 1800 – w kościele. 
 O 1200 suma, z procesją i wypominkami, w kościele. 

W czasie Mszy św. modlimy się za zmarłych polecanych 
w wypominkach jednorazowych. 

 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. 

 Cmentarz parafialny jest zamknięty. 
 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. 
 Cmentarz parafialny jest zamknięty. 

 5.XI (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. o 1800 – z modlitwami o powołania kapłańskie 

i zakonne. 
 6.XI (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1630. 
 Po Mszy św. o 1800 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU – do 2100. 
 Nadto – spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

oraz podczas adoracji. 
 7.XI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 Zaczyna 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. 

 1-30.XI: Tradycyjny ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych, m.in. za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych, w tym roku na zmienionych warunkach, 
zgodnie z odnośnym dekretem Penitencjarii Apostolskiej. 

 Chrzty we listopadzie w 4. niedzielę miesiąca 22.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 13.XI w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 15.XI, po sumie, w kościele. 

 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! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.XI 
(poniedziałek) 

845 † zmarłych z rodziny 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.XI 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Wacława BONIECKIEGO, w 4. rocznicę śmierci, 

Antoniego i Marianny BONIECKICH, 

Bronisławy i Wincentego NIZIŃSKICH 

4.XI 
(środa) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH, 

Marianny ZARZYCKIEJ, 

Zofii SZYMAŃSKIEJ 

5.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.XI 
(piątek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1630 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Iwony i Marka, w 12. rocznicę ślubu, 

oraz ich dzieci Arkadiusza i Piotra. 

1800 † Anieli i Mariana BARANÓW, Ireny BECZYŃSKIEJ 

7.XI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

8.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 † Henryki KISIEL 

1200 † Mirosława, Stefana, Jadwigi i Eugeniusza OKLEJÓW 

1800 
† Zofii WITCZAK, w 9. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin WITCZAKÓW i KORYTKÓW 

NAJWIĘKSZY HOLOCAUST W HISTORII ŚWIATA … 
Polacy mają krótką pamięć. 

Zapomnieli Papieża – Obrońcę życia. 

Janie Pawle teraz przyjdź 

z mocą jak Błogosławiony, 

Słowa swoje zamień w czyn. 

BÓG niech będzie uwielbiony. 

Niech zadrży ziemia – zagra róg, 

bo nic nad BOGA i Któż jak BÓGJÓZEF ZAWITKOWSKI, „JANIE PAWLE, TERAZ PRZYJDŹ”. 

Janie Pawle Błogosławiony, jak to się wszystko zmieniło. 

Bezbożni stanowią prawa. 

Dotknęli drzewa - wiadomości o dobrym i złym. 

Człowiek będzie decydował o tym co jest dobre, a co złe. 

Dotknęli rajskiego drzewa życiaPOR. RDZ 2, 9. 

O życiu będzie decydował człowiek 

i tak się wyniszczymy. 

Jak nam brak króla, wodza i proroka, 

ale nawet z wyschniętych kości wzbudzi BÓG mocniejszegoPOR. EZ 37. 

I stanie on na współczesnych areopagach jako Świadek BOGA i powie: 

To mówi PAN: 

Nie zabijaj! 

Nikogo i nigdy. 

A wy dyskutujecie o aborcji, eutanazji, 

panowie w rękawiczkach, 

którzy uczyniliście z nienarodzonych 

największy holocaust w historii świata. 

Obrońcy życia czy barbarzyńcy? […] 

Księża Czcigodni, Siostry z Nazaretu, 

Rodzice Czcigodni, Nauczyciele Kochani 

Brońcie swoim życiem każdego życia. 

Brońcie choćby strzępów życia, 

bo rozdziobią nas kruki i wronySTEFAN ŻEROMSKI. 

Będziemy szukać śladów człowieka, 

bo oskalpowaną będzie ziemiaANTONIA LEŃKOWA. 

Boję się ludzi bez sumienia. 

Boję się rozumnych, a bezbożnych barbarzyńców. 

[…] W szczególny sposób brzmią […] słowa Błogosławionego Obrońcy Życia: 

Naród, który zabija swoje dzieci, 

staje się narodem bez przyszłości. 

Wierzcie, że nie łatwo było mi to powiedzieć o moim narodzie. 

Kładę przed Wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwoPWT 30, 15… 

Muszę być świętym. 

Chcę być w niebie, 

bo tam jest moja MATKA. 

MATKA nas Wszystkich Wierzących. 

Tylko, jak ja się zachowam, 

gdy JĄ spotkam? 

Moje sieroce Wytęsknienie! 

Co ja CI powiem, 

moja wypłakana i niespełniona Miłości? 

Nic nie mów. 

Tu się nie mówi, 

tu się tylko wiecznie kocha, 

bo tu już jest niebo. 

Amen. 

Józef bp ZAWITKOWSKI (1938, Wał – 29.x.2020, Warszawa) – Wieczny odpoczynek racz mu dać PANIE 

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 
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