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Prawda o dobru moralnym, wyrażona w prawie rozumu, jest praktycznie i konkretnie uznana przez roztropny sąd sumienia… [KKK, 1780, fragm.] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O ROZTROPNYCH I NIEROZSĄDNYCH PANNACH — LIEPHART, Ernest Fryderyk (1847, Kambja – 1932, Leningrad) 

1886, olejny na płótnie, 135×91 cm, Galeria Tretriakowska, Moskwa; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 6, 12-16 
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, 

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 

ci ją znajdą, którzy jej szukają, 

uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 

wpierw dając się im poznać. 

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, 

znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 

O niej rozmyślać – 

to szczyt roztropności, 

a kto z jej powodu nie śpi, 

wnet się trosk pozbędzie, 

sama bowiem obchodzi i szuka tych, 

co są jej godni, 

objawia się im łaskawie na ścieżkach 

i wychodzi naprzeciw 

wszystkim ich zamysłom. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: POR. 2AB) 

REFREN: CIEBIE, mój BOŻE, pragnie moja dusza 

BOŻE, mój BOŻE, szukam CIEBIE 

i pragnie CIEBIE moja dusza. 

Ciało moje tęskni za TOBĄ 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w CIEBIE w świątyni, 

by ujrzeć TWĄ potęgę i chwałę. 

TWOJA łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić CIĘ będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię TWOJE. 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta CIĘ wielbią radosnymi wargami. 

Gdy myślę o TOBIE na moim posłaniu 

i o TOBIE rozważam w czasie moich czuwań. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 

i w cieniu TWYCH skrzydeł wołam radośnie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 4, 13-18 
Nie chcemy, bracia, 

byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, 

abyście się nie smucili 

jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. 

Jeśli bowiem wierzymy, 

że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, 

to również tych, 

którzy umarli w JEZUSIE, 

BÓG wyprowadzi wraz z NIM. 

To bowiem głosimy wam jako słowo PAŃSKIE, 

że my, żywi, pozostawieni na przyjście PANA, 

nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 

Sam bowiem PAN zstąpi z nieba 

na hasło i na głos archanioła, 

i na dźwięk trąby BOŻEJ, 

a zmarli w CHRYSTUSIE powstaną pierwsi. 

Potem my, żywi, tak pozostawieni, 

wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, 

na obłoki naprzeciw PANA, 

i w ten sposób na zawsze będziemy z PANEM. 

Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. 

AKLAMACJAPOR. MT 24, 42A. 44 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Czuwajcie i bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, 

której się nie domyślacie, 

SYN CZŁOWIECZY przyjdzie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 25, 1-13 
JEZUS opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

»Podobne będzie królestwo niebieskie 

do dziesięciu panien, 

które wzięły swoje lampy 

i wyszły na spotkanie pana młodego. 

Pięć z nich było nierozsądnych, 

a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, 

ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami 

zabrały również oliwę w swoich naczyniach. 

Gdy się pan młody opóźniał, 

senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: 

'Oto pan młody idzie, 

wyjdźcie mu na spotkanie!' 

Wtedy powstały wszystkie owe panny 

i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: 

'Użyczcie nam swej oliwy, 

bo nasze lampy gasną'. 

Odpowiedziały roztropne: 

'Mogłoby i nam, 

i wam nie wystarczyć. 

Idźcie raczej do sprzedających 

i kupcie sobie'. 

Gdy one szły kupić, 

nadszedł pan młody. 

Te, które były gotowe, 

weszły z nim na ucztę weselną, 

i drzwi zamknięto. 

Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 

'Panie, panie, otwórz nam!' 

Lecz on odpowiedział: 

'Zaprawdę, powiadam wam, 

nie znam was'. 

Czuwajcie więc, 

bo nie znacie dnia ani godziny«. 

https://fineartamerica.com/featured/parable-of-the-wise-and-foolish-virgins-baron-ernest-friedrich-von-liphart.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.XI (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

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

 11.XI (środa): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamiętajmy! 

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. 
 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. 

 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marian KLIMEK  28.X.2020 l. 84 

śp. Józef STACHELEK  25.X.2020 l. 84 

śp. Bogusław Tadeusz FEDOROWICZ  24.X.2020 l. 69 

śp. Natalia Władysława OKLEJ  24.X.2020 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.XI 
(poniedziałek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Aleksandra LEWANDOWSKIEGO 

10.XI 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Marianny, Józefa, Mariana, Zdzisława i Jana 

ZDUŃCZYKÓW, 

Mieczysława ANTCZAKA, Haliny ŚWITALSKIEJ 

11.XI 
(środa) 

730 
† Marcina i Mirosławy MILEWSKICH, 

Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW 

1800 w intencji Ojczyzny 

12.XI 
(czwartek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Janusza GARWOLEWSKIEGO 

13.XI 
(piątek) 

730 
w pewnej intencji 

† Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, z racji urodzin 

14.XI 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.XI 
(niedziela) 

845 
† Wiesława i Małgorzaty BIERNACKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH 

1030 † Karoliny i Stanisława OSUCHÓW 

1200 
† Leona i Janiny SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

1800 † Bogusława CIEMIECKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

EPILOG … 
Kościoły zbezczeszczone, ołtarze krwią splamione 

Ofiarę krwawą złożył dzisiaj ruski car 

W pięciu dębowych trumnach spoczęła Polska dumna 

Podniesie ją z popiołów modlitw naszych żar 

Gdy się przebudzą serca i zadrży kat morderca 

A mroźny wicher nas przestanie gnać na wschód 

My w srebrnych skrzydeł szumie skończymy śnić o dumie 

I z TWEGO DUCHA wstanie nowy polski duch 

Lecz póki co jeszcze nas czeka bój ostatni 

Lecz póki co czarne kibitki mkną na wschód 

Więc póki co nie odkładajmy naszych szabli 

Zrzućmy kajdany, które ciążą nam u nóg 

Kajdany dzwonią niczym sygnał do pobudki 

Jak dzwon na jutrznię zwiastujący nowy dzień 

Noc była długa, a dzień może być zbyt krótki 

Więc nie pozwólmy by nas wchłonął mrok i cień 

Na stokach cytadeli budują od niedzieli 

Szubienic pięć jak pięć tryumfalnych bram 

I przejdą nieugięci, polskiego ludu święci 

Tą drogą, którą im wyznaczył CHRYSTUS PAN 

Pójdziemy ich śladami, choćby nikt nie szedł z nami 

Będziemy bić się gdy na drodze stanie wróg 

Gdy nie zabraknie męstwa BÓG ześle nam zwycięstwo 

Będziemy znów świętować zmartwychwstania cud 

Lecz póki co jeszcze nas czeka bój ostatni 

Lecz póki co czarne kibitki mkną na wschód 

Więc póki co nie odkładajmy naszych szabli 

Zrzućmy kajdany, które ciążą nam u nóg […] 

KOŁAKOWSKI. Andrzej Paweł (UR. 1964, MIĘDZYRZECZ) 

 

UŁAN I DZIEWCZYNA — KOSSAK, Wojciech (1856, Paryż –1942, Kraków) 

olejny na płótnie, 50×70 cm, zbiory prywatne; źródło: pl.pinterest.com 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO … 
Oto Naród ochrzczony na przestrzeni swoich dziejów dziś patrzący w jutro. 

Jako wyposażenie na przyszłość bierze naukę o wysokiej godności 

każdego człowieka: wspaniałego czy sponiewieranego, potężnego czy 

nieudolnego, wraz ze wskazaniem: będziesz miłował bliźniego swego. 

I to każdego! Tego, co ma serdeczne oczy, i tego, który ma oczy szklane. 

Tego, co ma żar w piersi, i tego, co nosi w piersi lód. Tego, który ma ku 

tobie wyciągniętą braterską dłoń, i tego, który cię dźga oczyma. Każdego! 

Ciągle was pouczam, że ten zwycięża — choć by był powalony i zdeptany —

kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten ostatni przegrał. 

Kto nienawidzi — już przegrał! Kto mobilizuje nienawiść — przegrał! 

Kto walczy z BOGIEM MIŁOŚCI — przegrał! A zwyciężył już dziś — choćby leżał 

na ziemi podeptany — kto miłuje i przebacza. 

Z doświadczenia dwudziestu wieków Kościół wydobył potężną naukę 

o godności ludzkiej, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć 

ku każdemu człowiekowi. Dopiero wtedy zrozumiemy, co Kościół wnosi 

w nowe tysiąclecie wiary… 

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 
 

https://pl.pinterest.com/pin/535013630712313272/
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
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