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[…] nasze widzialne świątynie – święte miejsca, będące obrazami Miasta Świętego, niebieskiego Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy… [KKK, 1198, fragm.]

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

 

KRÓL SALOMON PRZED ARKĄ PRZYMIERZA — LE SUEUR, Błażej Mikołaj (1714, Paryż – 1783, Berlin) 

1747, olejny na płótnie, 96×127 cm, Musée des Beaux-Arts de Caen; żródło: commons.wikimedia.org 

Uwaga: czytania przykładowe (czytane mogą być inne) 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 KRN 5, 6-10. 13 – 6, 2 
Król Salomon i cała społeczność Izraela, 

zgromadzona przy nim przed arką, 

składali w ofierze drobne i większe bydło, 

którego nie rachowano i nie obliczono 

z powodu wielkiej ilości. 

Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza PAŃSKIEGO 

na jej miejsce do sanktuarium świątyni, 

to jest do Miejsca Najświętszego, 

pod skrzydła cherubów, 

a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła 

nad miejscem zajmowanym przez arkę, 

że okrywały arkę i jej drążki 

z wierzchu. 

Drążki te były tak długie, 

że ich końce były widoczne przed sanktuarium spoza arki, 

z zewnątrz jednak nie były widoczne. 

Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. 

W arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, 

które Mojżesz tam złożył pod Horebem, 

gdy PAN zawarł przymierze z Izraelitami 

w czasie ich wyjścia z Egiptu. 

Kiedy tak zgodnie, wszyscy jak jeden, 

trąbili i śpiewali, 

tak iż słychać było tylko jeden głos 

wysławiający majestat PANA, 

kiedy podnieśli głos wysoko 

przy wtórze trąb, 

cymbałów i instrumentów muzycznych, 

chwaląc PANA, że jest dobry 

i że na wieki JEGO łaska, 

świątynia napełniła się obłokiem chwały PAŃSKIEJ, 

tak iż nie mogli kapłani tam pozostać 

i pełnić swej służby 

z powodu tego obłoku, 

bo chwała PAŃSKA wypełniła świątynię BOŻĄ. 

Wtedy przemówił Salomon: 

„PAN powiedział, 

że będzie mieszkać w czarnej chmurze. 

A ja CI wybudowałem dom na mieszkanie, 

miejsce przebywania TWEGO na wieki”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 84 (83), 3-4. 5 I 10. 11 (R.: POR. 2)) 

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 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 2, 19-22 
Bracia: 

Nie jesteście już obcymi i przybyszami, 

ale jesteście współobywatelami świętych 

i domownikami BOGA — 

zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, 

gdzie głowicą węgła jest sam CHRYSTUS JEZUS. 

W NIM zespalana cała budowla 

rośnie na świętą w PANU świątynię, 

w NIM i wy także wznosicie się 

we wspólnym budowaniu, 

by stanowić mieszkanie BOGA 

przez DUCHA. 

AKLAMACJA2 KRN 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, 

aby moja obecność trwała tam 

na wieki» 

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, 

zwracam 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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le-sueur-blaise-nicolas-solomon.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.X (niedziela): ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA. 

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

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

 Uwaga: nie ma Mszy św. o 1800. 

 1-30.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 
zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 2.XI (wtorek): 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. 
 4.XI (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 w czasie Mszy św. o 1800 modlić się będziemy o powo-
łania kapłańskie i zakonne. 

 5.XI (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Po Mszy św. wieczornej o 1800 – do 2100 – wystawienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Szczególnie zapraszamy! młodzież, która 8.XI ma 

otrzymać Sakrament Bierzmowania. 
 Spowiedź 1. piątkowa: 

 ½ godz. przed Mszą św. 
 podczas adoracji po Mszy św. o 1800. 

 6.XI (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800 a po Mszy św. 
– różaniec. 

 8.XI (poniedziałek): Podczas Mszy św. o 1900 ks. bp Michał 
JANOCHA udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej 
parafii. Otoczmy! ją naszą modlitwą… 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej oraz na cmentarzu. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych 
modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych 
– patrz powyżej. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca – 28.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 19.XI w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.XI, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jadwiga Zofia BORECKA  25.X.2021 l. 93 

śp. Janusz BIAŁOWĄS  18.X.2021 l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.XI 
(poniedziałek) 

845 † Heleny, Antoniego i Władysława KALIŃSKICH 

1030 † zmarłych z rodziny 

1200 Msza św. z wypominkami i procesja na cmentarzu 

2.XI 
(wtorek) 

845 † Anny OBCOWSKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.XI 
(środa) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 
† Zofii WITCZAK, w 10. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin WITCZAKÓW i KORYTKÓW 

4.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

5.XI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

6.XI 
(sobota) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.XI 
(niedziela) 

845 † Leona i Józefa BRUDNIEWSKICH 

1030 † Henryki KISIEL 

1200 
w pewnej intencji 

. † Marka KOWALSKIEGO w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

RÓŻANIEC POLSKI: UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY … 
cóż bardziej szlachetnego niż być MATKĄ BOGA 

TYŚ wzorem niedościgłym jaki nam potrzeba 

na TWOJEJ głowie MATKO świeci gwiazd korona 

bo TYŚ KRÓLOWĄ POLSKI i ziemi i nieba 

cóż bardziej radosnego niż być TWOIM dzieckiem 

i wiedzieć że nas otaczasz troską i obroną 

w tych miejscach na ziemi dokąd przychodzimy 

gdzie BÓG CIEBIE naznaczył cudem i koroną 

KRÓLOWO korony polskiej i MATKO narodu 

TY dalej nas otaczaj miłością matczyną 

bo TYŚ w modlitwach naszych gdy prosimy BOGA 

nadzieją oraz wiarą łaską i przyczyną 

TYŚ MATKO wielką chlubą naszego narodu 

i źródłem naszej siły gdy nam wróg zagraża 

więc popatrz MATKO łaskawie na TWÓJ wierny lud 

który ufnie przychodzi do TWEGO ołtarza 

I od wieków TWOJE imię podnosi jak tarczę 

niesie przez świat wysoko na serca sztandarze 

i szedł z TOBĄ przez Grunwald ślubowanie i Lwów 

by dziś jak dawniej TWOJE ochraniać ołtarze 

TWOJEJ opieki MATKO nadal nam potrzeba 

I potrzebne nam TWOJE w sercach królowanie 

TYŚ MATKO wielką chlubą naszego narodu 

przyjmij więc tej modlitwy szeptany różaniec 

„Różaniec Polski”, „Tajemnice chwalebne” 
WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

ŻAL… 
żal że się za mało kochało 

że się myślało o sobie 

że się już nie zdążyło 

że było za późno 

choćby się teraz biegało 

w przedpokoju szurało 

niosło serce osobne 

w telefonie szukało 

słuchem szerszym od słowa 

choćby się spokorniało 

głupią minę stroiło 

jak lew na muszce 

choćby się chciało ostrzec 

że pogoda niestała 

bo tęcza zbyt czerwona 

a sól zwilgotniała 

choćby się chciało pomóc 

własną gębą podmuchać 

na rosół za słony 

wszystko już potem za mało 

choćby się łzy wypłakało 

nagie niepewne 

TWARDOWSKI Jan Jakub (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

il.: MADONNA BOLESNA — za: SALVI, Jan Chrzciciel (1609, Sassoferrato –1685, Rzym) 

XVII w., olejny na płycie miedzianej, 15.2×10.2 cm, National Trust, Speke Hall, LIverpool; żródło: commons.wikimedia.org 

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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sassoferrato_(1609-1685)_(after)_-_The_Madonna_in_Sorrow_-_1196063_-_National_Trust.jpg
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