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TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PPPPOWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO PPPPRAWARAWARAWARAWAPwt 6,2-6 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 
„Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i 
prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, 
po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. 
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i 
abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da 
ziemię opływającą w mleko i miód. 
Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, 
Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs18 
REFREN: Miłuję Ciebie, Panie, mocy mojaMiłuję Ciebie, Panie, mocy mojaMiłuję Ciebie, Panie, mocy mojaMiłuję Ciebie, Panie, mocy moja 
Miłuję Cię, Panie, 
mocy moja, 
Panie, Opoko moja i twierdzo, 
mój wybawicielu. 

Boże, skało moja, na którą się chronię, 
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. 

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. 
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi. 

Z LISTU Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA POSTOŁA POSTOŁA POSTOŁA DO DO DO DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 7,23-28 

Bracia: 
Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała 
im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo 
nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy 
przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, 
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad 
niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do 

składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy 
ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. 
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, 
słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna 
doskonałego na wieki. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    J 14,23 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 12,28b-34 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?” 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: ‘Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan 
jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą’. Drugie jest 
to: ‘Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego’. Nie ma innego 
przykazania większego od tych’. 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś 
powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym 
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie 
samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. 
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś 
od królestwa Bożego». I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. 

PATRONI TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    ZZZZACHARIASZ I ACHARIASZ I ACHARIASZ I ACHARIASZ I EEEELŻBIETALŻBIETALŻBIETALŻBIETA    

 
Św. Łukasz mówi o nich, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali 
nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów PańskichŁk 1, 6. 
Zachariasz (I w.) był kapłanem “z oddziału Abiasza”. Sprawiedliwy mąż żyjący ze 
swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez 
losowanie, składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i 
przepowiedział, że jego żona urodzi syna. Z powodu niedowierzania został 
porażony niemową. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał 
na tabliczce jego imię - Jan. Ewangelia św. Łukasza wkłada w jego usta hymn 
“Benedictus”, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. Istnieje 
nieweryfikowalny obecnie przekaz, iż Zachariasz poniósł śmierć w świątyni gdy 
odmówił podania informacji Herodowi o miejscu pobytu swego syna… 
Jego żona, Elżbieta, według Ewangelii św. Łukasza, pochodziła z rodu Arona. 
Tradycja niesie iż, mieszkała z Zachariaszem w Ain Karem - miejscowości 
położonej około 7 km na zachód od Jerozolimy. Uchodząca za bezpłodną, mimo 
podeszłego wieku urodziła synaŁk 1,5-80. Jej brzemienność - przedstawiona w 
kontekście zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - miała być dowodem, że dla 
Boga nie ma nic niemożliwegoŁk 1, 37. Maryja odwiedziła spokrewnioną z nią 
Elżbietę, która za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i 
powitała ją słowami: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
owoc żywota TwojegoŁk 1, 42 Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania. 
Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych. (uroczystość 5 listopada) 

il. DZIEWICA Z DZIECIĘCIEM I ŚWIĘTYMI (po lewej Zachariasz, Elżbieta i Jan Chrzciciel), JORDAENS, 

Jacob (1593, Antwerpia - 1678, Antwerpia), ok. 1620, olejny na płótnie, 114×153 cm, National 
Gallery, Londyn; źródło www.nationalgallery.org.uk 

 

Święty Paweł Apostoł przypominaŚwięty Paweł Apostoł przypominaŚwięty Paweł Apostoł przypominaŚwięty Paweł Apostoł przypomina: "Kto…: "Kto…: "Kto…: "Kto… miłuje bliźniego,  miłuje bliźniego,  miłuje bliźniego,  miłuje bliźniego, 2822 wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i  wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i  wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i  wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i 
wszystkie inne wszystkie inne wszystkie inne wszystkie inne –––– streszczają się w tym nakazie: Miłuj b streszczają się w tym nakazie: Miłuj b streszczają się w tym nakazie: Miłuj b streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest liźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest liźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest liźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym doskonałym doskonałym doskonałym 
wypełnieniem Prawa"wypełnieniem Prawa"wypełnieniem Prawa"wypełnieniem Prawa"Rz 13, 8-10....    [KKK, 2196]    
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.XI (środa)-8.XI (środa): Codziennie można uzyskać odpust 
zupełny dla zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i 
odmówienie modlitwy za zmarłych. 

 11.XI (sobota): Narodowe Święto Niepodległości. Naszą 
Ojczyznę i wszystkie jej bolączki polecamy gorącym 
modlitwom wszystkich Państwa. Msza św. w intencji 
Ojczyzny o 7:30. 

 11.XI (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 
zmarłych z wypominek. 

 11.XI (sobota): Coroczna pielgrzymka parafialna do 
Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła o 5:45 rano. 
Pielgrzymów prosimy o uregulowanie opłaty za autokar. 
Koszt przejazdu wynosi 35.00 zł. Jest jeszcze parę wolnych 
miejsc. Chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. 

 12.XI (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania 
o 12:00. 

 12.XI (niedziela): Prelekcja „Kochaj i rób co chcesz – egoizm, 
a prawidłowy obraz siebie”, będąca pierwszym spotkaniem z 
psychologiem chrześcijańskim, p. Tomaszem OCHINOWSKIM, 
w domu rekolekcyjnym, po Mszy św. o 10:30. Kolejne 
spotkania w każdą w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 
10:30. Mają one być pomocą w procesie wychowawczym 
dzieci i młodzieży. Organizatorzy serdecznie zapraszają 
rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

 19.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą 3-cią 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. 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

WITAMY! 
29.X.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyję ty 
został, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

 Bartosz CACEK, ze Słomczyna  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Andrzej Tomasz SZYMCZYKIEWICZ, kawaler z Obór, 

parafia tutejsza, i Katarzyna Małgorzata WORONOWICZ, 
panna z parafii bł. Władysława z Gielniowa w 
Warszawie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Helena DUDEK, † 26.X.2006, l. 91 
śp. Euzebia BILSKA, † 25.X.2006, l. 70 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

POWĄZKI 
Nie chodzę tam by usłyszeć śpiew wilgi 
popatrzeć jak mikołajek zakwita od dołu do góry 
a cień depce po piętach 
goniąc wiewiórkę ze śmiechem w ogonie 
jak teściowe z zięciami porastają bluszczem 
to nie duch ale pomnik straszy 
jak czyjaś wielka sprawa zdechła zupełnie sama 
choć przy nazwisku łazi robak 
--- smutno żywych kochać ponad miarę 
jak na grób Rydza --- Śmigłego opadają ciernie 

chodzę dziwię się myślę przemilczam 
ilu młodszych umarło ode mnie 

ks. Jan TWARDOWSKI (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

 
POLSKIE TERMOPILE, KACZOR BATOWSKI, Stanisław (1866, Lwów – 1946, Lwów), 1929, Muzeum 

Wojska Polskiego, Warszawa; źródło www.pinakoteka.zascianek.pl 

17.VIII.1920 bat. pieszy Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej kpt. Bolesława Zajączkowskiego 
powstrzymał pod Zadwórzem idącą na Lwów I Armię Konną Budionnego. Zginęli wszyscy, ale 
opóźnili marsz bolszewików o 11 godz., co umożliwiło ściągnięcie posiłków do obrony Lwowa. 

POLSKIE MADONNY – OPIEKUNKA PODLASIA W LEŚNEJ PODLASKIEJ 
Jaśniejący blaskiem wizerunek znaleźli w 
1683 na drzewie dzikiej gruszy dwaj chłopcy 
pasący bydło. Kult Leśniańskiej Królowej 
niezwykle szybko począł gromadzić tłumy 
wiernych czcicieli, a księżna Anna 
Radziwiłłowa, kanclerzyna Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, ufundowała 
szczerozłotą sukienkę. W 1700 biskup łucki i 
brzeski Franciszek Prażmowski, po 
przebadaniu świadków, uznał niezwykłość 
łask i zezwolił na publiczny kult. W 1716 
książę Karol Stanisław Radziwiłł ufundował 
pierwsze złote korony. 
Po upadku powstania styczniowego 
Paulinów, sprawujących pieczę nad 

Sanktuarium, przeniesiono na Jasną Górę, a klasztor zajęły prawosławne 
zakonnice. W czasie I wojny światowej, uciekając, zabrały one z sobą 
kopię Madonny sądząc, że to oryginał. Po długich poszukiwaniach w 1926 
odnaleziono wizerunek u sióstr Benedyktynek w Łomży i w 1927 w 
uroczystej procesji powrócił on do Leśnej Podlaskiej. 
Płaskorzeźba z XVII w., o wymiarach 31,4×29,3 cm została koronowana 
18.VIII.1963 przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. 
adres: 21-542 Leśna Podlaska, ul. bp Moszyńskiego 2, www.diecezja.siedlce.pl 

POCZET PAPIEŻY: ZACHARIASZ (91) 
Wybór Zachariasza, syna Polychroniusza z Kalabrii, na papieża w 741 nie 
wymagał już cesarskiego zatwierdzenia, niemniej jednak Zachariasz 

natychmiast po wyborze wysłał legatów do cesarza 
Konstantyna V Kopronyma (719–775), 
zawiadamiając go o wstąpieniu na tron św. Piotra i 
prosząc o przywrócenie kultu obrazów. 
Po skończonym panowaniu bizantyjskim w Italii 
Zachariasz zmienił kierunek polityki papieskiej, 
porozumiał się z królem Longobardów, od 
którego uzyskał zwrot zagrabionych zamków i 
patrymoniów. Następnie dozwolił na koronowanie 

Pepina z dynastii karolińskiej (namaścił go św. 
Bonifacy), i w następstwie złożenie z tronu Childeryka III. Decyzja ta miała 
decydujące znaczenie w stosunkach między papiestwem a cesarstwem. 
Zachariasz odrestaurował i upiększył wiele kościołów. Przeniósł swoją 
siedzibę z Palatynu do Lateranu i powiększył tamtejszy pałac. 
Przetłumaczył na język grecki Dialogi papieża Grzegorza I Wielkiego. 
Zmarł w 752 i został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra. 

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 


