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TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA: ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA EEEEZEZEZEZECHIELACHIELACHIELACHIELAEz 43,1-2.4-7a 

Anioł poprowadził mię ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto 
chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu 
wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. 
A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była 
ku wschodowi. Wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego 
dziedzińca. 
A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił 
do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. 
Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce 
podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNY    1 Krn 29, 10-12 
REFREN: Chwalimy, Panie, Twe przesławne imięChwalimy, Panie, Twe przesławne imięChwalimy, Panie, Twe przesławne imięChwalimy, Panie, Twe przesławne imię    

Bądź błogosławiony o Panie, 
Boże ojca naszego, Izraela, 
na wieki wieków! 

Twoja jest, o Panie, wielkość, 
moc, sława, majestat i chwała, 
bo wszystko, co jest na niebie 
i na ziemi, jest Twoje. 

Do Ciebie, Panie, należy królowanie 
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. 

Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi, 
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, 

i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. 

Z LISTU Z LISTU Z LISTU Z LISTU SWSWSWSW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO EEEEFEZJANFEZJANFEZJANFEZJANEf 2, 19-22 

Bracia: 
Nie jesteście już obcymi i przychodniami. ale jesteście współobywatelami 
świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i 
proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, by 
stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAp 21, 3 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Oto przybytek Boga z ludźmi: 
i zamieszka razem z nimi. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 10, 22-30 

Obchodzono w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w 
zimie. 
Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i 
mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty 
jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”. 
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których 
dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo 
nie jesteście z moich owiec. 
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich 
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    MMMMALACHIASZ OALACHIASZ OALACHIASZ OALACHIASZ O’M’M’M’MOREOREOREORE    
Urodził się w 1095 w Armagh (Irlandia). Jego ojciec był lektorem w szkole 
klasztornej. Malachiasz otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Celsusa w 1119. 
W cztery lata później został biskupem w Connor, a następnie w Down. W 1129 
został arcybiskupem 
Armagh. 
Zreformował zasady 
dyscypliny kościelnej 
(w tym celibatu), 
ponownie wprowadził 
liturgię godzinek, oraz 
zastąpił starą, jeszcze 
celtycką liturgię (tzw. 
mszał Stowe), msza-
łem rzymskim. 
Prowadził życie asce-
ty. W 1139 zrezygno-
wał z arcybiskupstwa i 
udał się na piel-
grzymkę do Rzymu. 
Podczas podróży, 
chcąc zostać mni-
chem, zatrzymał się w 
Clairvaux, gdzie za-
przyjaźnił się ze św. 
Bernardem. W Rzymie 
prosił o nadanie 
palium diecezji w 
Armagh i Innocenty II 
mianował go swoim 
legatem na Irlandię. Po powrocie do Irlandii, ewangelizując swą ojczyznę, założył 
liczne klasztory W czasie następnej wyprawy na kontynent zmarł w 1148 w 
Clairvaux na rękach św. Bernarda, który nazywał Malachiasza “biskupem-
prorokiem”, napisał jego biografię i ogłosił świętym. 
Malachiasz znany jest z wielu cudów, w tym uzdrowień (niekiedy 
natychmiastowych poprzez przyłożenie rąk). Przypisuje mu się uzdrowienie syna 
króla szkockiego, Dawida I. Gdy w 1595 znaleziono w Rzymie zbiór przepowiedni 
o papieżach przypisano je Malachiaszowi (być może przydomek nadany mu przez 
św. Bernarda grał tu jakąś rolę…). Miały być one zapisem wizji, które Malachiasz 
miał podczas pobytu w Rzymie w 1139, przekazanych Innocentemu II i 
ukazujących wszystkich papieży od dnia objawienia do końca świata. Istnieją 
jednakże poważne wątpliwości co do autorstwa przepowiedni przez Malachiasza. 
Oficjalnie Malachiasza kanonizował Klemens III w 1190. 
 (uroczystość 2 listopada) 

 

Podobnie jak wcześniejsi Podobnie jak wcześniejsi Podobnie jak wcześniejsi Podobnie jak wcześniejsi prorocy Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek prorocy Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek prorocy Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek prorocy Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek 529 dla Świątyni Jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję  dla Świątyni Jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję  dla Świątyni Jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję  dla Świątyni Jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję 534 w  w  w  w 
czterdziestym dniu po narodzeniuczterdziestym dniu po narodzeniuczterdziestym dniu po narodzeniuczterdziestym dniu po narodzeniu339Por. Łk 2, 22 -39....  W wieku dwunastu lat decyduje się na pozostanie w Świątyni w celu przy W wieku dwunastu lat decyduje się na pozostanie w Świątyni w celu przy W wieku dwunastu lat decyduje się na pozostanie w Świątyni w celu przy W wieku dwunastu lat decyduje się na pozostanie w Świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że pomnienia swoim rodzicom, że pomnienia swoim rodzicom, że pomnienia swoim rodzicom, że 
powinien być w sprawach Ojcapowinien być w sprawach Ojcapowinien być w sprawach Ojcapowinien być w sprawach Ojca340Por. Łk 2 , 46-49....  W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy341Por. Łk 2, 41....  Samą Jego  Samą Jego  Samą Jego  Samą Jego 
misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielmisję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielmisję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielmisję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskiekie święta żydowskiekie święta żydowskiekie święta żydowskie342Por. J 2, 13-14; 5, 1. 14 ; 7, l. 10. 14; 8, 2 ; 10, 22-23....     [KKK, 583]    
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.X (wtorek): Ostatnie nabożeństwo różańcowe w tym roku 
o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. o 18:00. 

 1.XI (środa): Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 
o 8:45 i 10:30. Suma wraz z procesją za zmarłych o 12:00 
na cmentarzu. W tym czasie nie będzie Mszy św. w kościele. 
Tradycyjnie 1.XI nie ma Mszy św. o 18:00. 

 2.XI (czwartek): Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. o 8:45 i 18:00. Po 
Mszy św. o 8:45 procesja - po kościele - za zmarłych, z 
wypominkami. 

 1.XI (środa)-8.XI (środa): Codziennie można uzyskać odpust 
zupełny dla zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i 
odmówienie modlitwy za zmarłych. 

 Księża przyjmują na wypominki roczne i jednorazowe w 
zakrystii lub kancelarii, a 1.XI również na cmentarzu. 
Przypominamy, że za zmarłych z wypominek rocznych 
modlimy się w każdą II sobotę miesiąca o 17:30. Z 
jednorazowych wypominek modlić się będziemy w czasie 
procesji za zmarłych 1.XI na cmentarzu i 2.XI w kościele. 

 3.XI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci 
o 15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą 
Mszą św. 

 4.XI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. W czasie nabożeństwa 
różańcowego o 17:30 i na Mszy św. o 18:00, oddając hołd 
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o 
trzeźwość naszej parafii. 
W sposób szczególny zapraszamy całą Wspólnotę Ruchu 
Światło-Życie. Po Mszy św. spotkanie całej Wspólnoty. 

 5.XI (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 5.XI (niedziela): Wznowienie „Szkoły Liturgicznej”, 
Spotkania będą rozpoczynały się o 10:15, przed Mszą św. 
niedzielną o 10:30. Serdecznie zapraszamy do udziału w 
pogłębianiu rozumienia Mszy św., a tym samym do 
pełniejszego i bardziej owocnego w niej uczestniczenia. 

 19.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą III niedzielę miesiąca (poza ostatnim 
spotkaniem w maju, które odbędzie się w pierwszą 
niedzielę) na Mszy św. o 18:00. Obecność dzieci wraz z 
rodzicami ze szkół w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa. 
Zapraszamy również bardzo gorąco dzieci i rodziców z 
innych szkół, ale mieszkających na terenie naszej parafii. 

 Tradycyjnie w drugą sobotę listopada (11.XI) Księża pragną 
zorganizować pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku pod warunkiem, że będzie 
odpowiednia liczba chętnych. Koszt przejazdu uzależniony 
jest od ilości pielgrzymów. Przy 45 osobach wyniesie on 
35.00 zł. Przy mniejszej ilości chętnych będzie sukcesywnie 
wzrastał. Zapisy u Księży. 

 Chrzty w listopadzie w 4-tą niedzielę miesiąca, 26.XI na 
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 18.XI w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
19.XI po sumie, w kościele. 

 Z tyłu kościoła, w lewej nawie, można nabyć książki o 
tematyce papieskiej, religijnej, a także dewocjonalia. Jest to 
kontynuacja kiermaszu rozpoczętego 15.X. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
WITAMY! 
22.X.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Małgorzata SAWICKA, z Czernideł 
Gabriela MARKOWSKA, ze Słomczyna 

 Maria SOBIECKA, z Gassów  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Anastazja SZLĄZAK, † 19.X.2006, l. 93 
śp. Stefan BARAN, † 21.X.2006, l. 78 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

NIE ODWRACAJ PORZĄDKU ŚWIATA … 
50 lat temu, 28.X.1956 Prymas Polski, St. Wyszyński, został zwolniony z więzienia w Komańczy 

Czemu raczej wracasz myślą do 
ludzi, którzy cię zadręczają, a nie 
do Mnie, która jestem twoją 
Matką Niepokalaną, Ucieczką, 
Pocieszycielką i Obroną? - A nie 
do Syna mojego Jedynego, który 
cię odkupił Krwią, wziętą z mego 
Serca? A nie do Ojca 
Miłosierdzia, który tak cię 
umiłował, że Syna mego dał za 
ciebie? - Czyż mękę twoją ukoi 
rozmyślanie o nieprawości 
nieprzyjaciół? - Czyż lekarstwem 
jedynym nie jest miłość, 
przyniesiona na ziemię przez 
mojego Syna, a pośredniczona 
przez moją służbę tobie? - 
Odwróć się od myśli twoich, a 
nawróć się do myśli moich. 
Zrzuć troskę twoją na moje 
dłonie. Udźwigałam w nich 

Mękę Zbawiciela świata, udźwigam i twoją. Szkoda poświęcać myśli 
nieprawym. Oddaj je tym, co gotowi są cię zrozumieć, wysłuchać i 
pocieszyć. Nie odwracaj porządku świata: Bóg jest Zbawicielem twoim, a 
nie ludzie. Wszak jesteś po to, byś ty mówił ludziom o Zbawicielu, a nie po 
to, byś oglądał się na ich pomoc. To do ciebie należy prowadzić ich do 
jedynego Zbawcy. Jakże możesz w tych złudnych cieniach upatrywać 
zbawienia i mieć nadzieję w bezsile? Gdy ciężko ci znosić nienawiść ludzi, 
pomyśl, że nie wszyscy cię nienawidzą. A gdyby wszyscy nawet uważali się 
za twoich wrogów, to na pewno Ja zawsze jestem dla ciebie Matką Pięknej 
Miłości, to na pewno Syn mój miłuje cię do końca, to na pewno Ojciec jest 
zawsze miłością. Stefan kard. WYSZYŃSKI, „Zapiski więzienne”, 18.II.1995, Prudnik Śląski 

na zdjęciu kard. Wyszyński, 27.X.1956, Komańcza 

BREWIARZ 
Panie 

wiem że dni moje są policzone 
zostało ich niewiele 
Tyle żebym jeszcze zdążył zebrać piasek 
którym przykryją mi twarz 
nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym 
ani przeprosić tych wszystkich 
którym wyrządziłem zło 
dlatego smutna jest moja dusza 

życie moje 
powinno zatoczyć koło 
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata 
a teraz widzę dokładnie 
na moment przed codą 
porwane akordy 
źle nastawione kolory i słowa 
jazgot dysonans 
języki chaosu 
dlaczego 
życie moje 
nie było jak kręgi na wodzie 
obudzonym w nieskończonych głębiach 
początkiem który rośnie 
układa się w słoje stopnie fałdy 
by skonać spokojnie 
u twoich nieodgadnionych kolan 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


