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Oderwanie się od bogactw jest nieodzowne, by wejść do Królestwa niebieskiego. «Błogosławieni ubodzy w duchu».… [KKK, 2556.]

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 KRL 17, 10-16 
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. 

Kiedy wchodził do bramy tego miasta, 

pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. 

Zawołał ją i powiedział: 

„Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, 

abym się napił”. 

Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, 

ale zawołał za nią i rzekł: 

„Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!” 

Na to odrzekła: 

„Na życie PANA, BOGA twego! 

Już nie mam pieczywa – 

tylko garść mąki w dzbanie 

i trochę oliwy w baryłce. 

Właśnie zbieram kilka kawałków drewna 

i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synow i strawę. 

Zjemy to, 

a potem pomrzemy». 

Eliasz zaś jej powiedział: 

„Nie bój się! 

Idź, zrób, jak rzekłaś; 

tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie 

i przynieś mi! 

A sobie i swemu synowi zrobisz potem. 

Bo tak mówi PAN, BÓG Izraela: 

Dzban mąki nie wyczerpie się 

i baryłka oliwy nie opróżni się 

aż do dnia, 

w którym PAN spuści deszcz na ziemię”. 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, 

a potem zjadł on i ona oraz jej syn, 

i tak było co dzień. 

Dzban mąki nie wyczerpał się 

i baryłka oliwy nie opróżniła się, 

zgodnie z obietnicą, 

którą PAN wypowiedział przez Eliasza. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 9, 24-28 
CHRYSTUS wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, 

będącej odbiciem prawdziwej świątyni, 

ale do samego nieba, 

aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem BOGA, 

ani nie po to, 

aby się wielekroć SAM miał ofiarować, 

jak arcykapłan, 

który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, 

gdyż w takim przypadku 

musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech przez ofiarę z SAMEGO SIEBIE. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 

potem zaś sąd, 

tak CHRYSTUS raz jeden był ofiarowany 

dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, 

lecz dla zbawienia tych, którzy GO oczekują. 

AKLAMACJAMT 5, 3 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 12, 38-44 

JEZUS, nauczając rzesze, mówił: 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 

Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, 

lubią pozdrowienia na rynku, 

pierwsze krzesła w synagogach 

i zaszczytne miejsca na ucztach. 

Objadają domy wdów 

i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, 

przypatrywał się, jak tłum 

wrzucał drobne pieniądze do skarbony. 

Wielu bogatych wrzucało wiele. 

Przyszła też jedna uboga wdowa 

i wrzuciła dwa pieniążki, 

czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał SWOICH uczniów i rzekł do nich: 

«Zaprawdę, powiadam wam: 

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 

którzy kładli do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzucali 

z tego, co im zbywało; 

ona zaś ze swego niedostatku 

wrzuciła wszystko, 

co miała na swe utrzymanie». 

 

WDOWI GROSZ 

w: “Życie […] naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa”, Nowy Jork, 1844, grafika; żródło: hbu.edu 

https://hbu.edu/museums/dunham-bible-museum/tour-of-the-museum/past-exhibits/life-of-jesus-in-bible-illustrations/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 

zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

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

 11.XI (czwartek): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 
Pamiętajmy! w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli o wol-

ność 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. 
 14.XI (niedziela): Po każdej Mszy św., odbędzie się zbiórka 

pieniędzy do puszek na wsparcie Szkoły Specjalnej „KROK PO 

KROKU”, której uczniami są dzieci z autyzmem, niepełno-
sprawne intelektualnie. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kance-
larii parafialnej. 

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

 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. Jan Stefan KORYTEK  25.X.2021 l. 67 

śp. Marian BOROWSKI  24.X.2021 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.XI 
(poniedziałek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 + Stanisława i Zofii KAMACIÓW 

1900 w intencji bierzmowanych 

9.XI 
(wtorek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 
† Wita BOROWSKIEGO, 

 Bogusława CIEMIECKIEGO 

10.XI 
(środa) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Władysława i Marianny OLESIŃSKICH 

11.XI 
(czwartek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 w intencji Ojczyzny 

12.XI 
(piątek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 

† Marii i Wiesława GOLIKÓW, 

Stanisława i Felicji GĄCIKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny MĘTLAKÓW 

13.XI 
(sobota) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † polecanych w WYPOMINKACH 

14.XI 
(niedziela) 

845 

† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Andrzeja KWIETNIA 

1030 † Karoliny i Stanisława OSUCHÓW 

1200 † Jadwigi, Eugeniusza, Mirosława i Stefana OKLEJÓW 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

CZARNE ORŁY ZNÓW NAD POLSKĄ ZŁOWIESZCZO KOŁUJĄ … 
pamięci gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego 

tyle powstań się krwawiło tyle klęsk za nami 

tyle razy nam historia karki przyginała 

że gdy wolność nam zabrali i spętali jarzmem 

to nam w głowie wielka Polska jak wicher szumiała 

listopadów krwawych styczni tyle klęsk za nami 

pruskiej buty ruskiej zimy zwątpień i rozbiorów 

ale nigdy nie zginęła tęsknota za matką 

nieustanny szept o wolność w godzinie nieszporów 

Paderewski do Poznania z orężem muzyki 

i miłości do Ojczyzny wraca z dumnym czołem 

by generał przekuł nuty na armaty w różach 

i do Polski nas prowadził żołnierskim mozołem 

a więc dalej generale jeszcze nie zginęła 

więc nas prowadź do zwycięstwa choć wrogów przewaga 

bo przetrwała w naszych sercach i wstanie do boju 

nasza duma i Ojczyzna honor i odwaga 

i wracała wielka Polska nadzieja i wiara 

na bagnetach i kopytach szarżujących koni 

gdy powstańcy ją przenieśli po latach niewoli 

aby spełnić sen o Polsce siłą polskiej broni 

i nie skąpił nikt odwagi i krwawego potu 

dziękujemy generale za mądre rozkazy 

i za drogę co nas wiodła do wolnej Ojczyzny 

przez wolności wymarzone polskie krajobrazy 

zaszumiała nam jak wicher w głowie wielka Polska 

i zwycięstwo choć niełatwe polskiego powstania 

gdy nam Niemca trzeba było nauczyć pokory 

by wypełnić dla Ojczyzny niełatwe zadania 

czarne orły znów nad Polską złowieszczo kołują 

więc pilnować nam swojego trzeba w imię BOGA 

by nie grali polską kartą ci co nas zdradzili 

by od wschodu i zachodu ustrzec się od wroga 

by nam dusze nikt nie kupił mamoną czy sławą 

i nie łudził nas salonem zdradą i portfelem 

aby orły w nas szumiały oraz duch wolności 

aby zawsze wielka Polska była naszym celem 

by się Niemiec oraz Ruski znowu nie panoszył 

i nam domu nie podpalał i straszył żelazem 

bo Ojczyzna będzie wielka gdy staniemy wszyscy 

zjednoczeni w imię BOGA by jej bronić razem 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) – „Wielka Polska” 

LISTOPAD 1918 – OBYŚMY DZIEŁA JEGO NIE PSULI 
„Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do wesel-

szych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie! […] 

Od wczesnego ranka odbywa się przejmowanie urzędów niemieckich przez 

władze polskie. Już przekazano w nasze ręce Cytadelę… 

Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie 

tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych… 

Dziwy, dziwy w naszej stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni w czerwonych 

przepaskach – idą żołnierze w niemieckich mundurach z polskim orłem na 

czapce: to wyswobodzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. Idą żołnierze 

w niemieckich mundurach z francuską kokardą: to dzieci Alzacji i Lota-

ryngii – śpiewają pieśni francuskie i bratają się z Polakami. 

Zbratanie zdaje się być ogólne – pękł przymus dyscypliny, runęły 

przegrody – ludzie są tylko ludźmi” 

ks. Maria LUBOMIRSKA z d. Branicka (1873, Stawiszcze – 1934, Warszawa), „Pamiętnik” 

„Mamusia po raz ostatni notuje wojenne wydarzenia w swoim dzienniku: 

«3 listopada. Wielkie dziękczynne nabożeństwo na Wawelu z kazaniem 

biskupa Twardowicza. Te Deum śpiewane ogromnym głosem wolnej 

oswobodzonej Polski […] Tak to teraz w naszych oczach rozwartych 

podziwem rozkłada się Austria – odpadają od niej kraje jak dojrzały owoc 

– tworzą się państwa, które nigdy nie marzyły o tym może, a sama myśl 

wydawała się czymś wariackim»… 

Doprawdy był to niezwykły dzień! W zamożnych krakowskich domach pito 

tego dnia szampana i śpiewano It is a long way to Tipperary; był to na ogól 

jedyny sposób reagowania na tak doniosłe wydarzenia […]. 

Na Kossakówce najwięcej cieszyła się Mamusia, której tak proroczo 

czarno-żółtą flagę [Austro-Węgier] wichry zerwały”… 

Magdalena Anna SAMOZWANIEC (1894, Kraków – 1972, Warszawa), „Maria i Magdalena” 

„Ulice przepełnione, ludzie płaczą z radości, ściskają się nieznajomi «Mamy 

Polskę!» – mówią głośno – «swoją własną». Śmieją się, odchodzą prawie 

od zmysłów, nikt nie boi się przyszłości. Radość ogólna, dzień to piękny, 

cudowny, o którym tylko w snach się marzyło […] 

Pierwszy to dzień prawdziwie niepodległej Polski, oczyszczonej od Moskala 

i Niemca, jesteśmy nareszcie sami, CO MARZONE – ZISZCZONE, CO KOCHANE – 

OTRZYMANE… PAN BÓG ZROBIŁ [TO] DLA NAS WSZYSTKICH. OBYŚMY DZIEŁA JEGO NIE PSULI”… 

Maria Wanda GÓRSKA z d. Łubieńska (1838, Garbów – 1926, Wola Pękoszewska), rękopis 

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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