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TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z DRUGIEJ DRUGIEJ DRUGIEJ DRUGIEJ KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI MMMMACHABEJSKIEJACHABEJSKIEJACHABEJSKIEJACHABEJSKIEJ2 Mch 7,1-2.9-14 

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich 
biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali 
wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się 
od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć 
ojczyste prawa”. 
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: „Ty 
zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy 
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. 
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce 
wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: „Z nieba je otrzymałem, ale dla 
Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je 
otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą 
młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. 
Konając, tak powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a 
którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy 
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”. 
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REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział BogaGdy zmartwychwstanę, będę widział BogaGdy zmartwychwstanę, będę widział BogaGdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 
usłysz moje wołanie, 
wysłuchaj modlitwy 
moich warg nieobłudnych. 

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, 
nie zachwiały się moje stopy. 
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; 
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, 
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem. 

 
PODAJ PANIE PRAWĄ RĘKĘ TWOJEJ NIEBIAŃSKIEJ POMOCY SWOIM SŁUGOM, nieznany ilustrator „Psałterza św. 

Albana”, miniatura, Anglia, 1sza poł. XIIw., Uniwersytet Aberdeen, Historic Collections; 
źródło www.abdn.ac.uk 
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Bracia: 
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 
łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech 
pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. 
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i 
rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od 
ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest 
Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że 
to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca 
wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAp 1,5-6 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, 

Jemu chwała i moc na wieki wieków. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 20,27-38 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: ‘Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu’. 
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją 
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W 
końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich 
będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. 
Jezus im odpowiedział: »Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w 
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i 
Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa 
‘Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba’. Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    GGGGERTRUDAERTRUDAERTRUDAERTRUDA    WWWWIELKAIELKAIELKAIELKA    
Urodziła się w 1256 w pobliżu Eisleben w Turyngii 
(Niemcy). Gdy miała 5 lat powierzono ją (była 
sierotą?) na wychowanie benedyktynkom w Helfta. 
Miała tam spędzić całe życie… Poziom kształcenia w 
opactwie był bardzo wysoki. Gertruda czyniła szybkie 
postępy. Była wybitną uczennicą, interesowały ją 
szczególnie literatura i filozofia. Wkrótce nauka poch-
łonęła ją tak dalece, że prawie straciła z oczu Boga. 
Bóg jednak się upomniał: zrozumiała, że nie można 
przedkładać idei nad rzeczywistość… W 1281 prze-
żyła swoje mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubień-
cem. Otrzymała dar kontemplacji, charyzmat nadprzy-
rodzonych ekstaz i objawień oraz proroczych wizji. 
Swoje modlitwy i objawienia zapisała z polecenia 
Pana Jezusa w dziele Objawienia. Wkrótce przetłu-
maczono je na wszystkie europejskie języki. 
Inicjuje kult Najświętszego Serca, a zdumiona 
brakiem wzmianki na ten temat w Ewangelii, otrzyma 
odpowiedź, że nabożeństwo to zostało zarezerwo-
wane dla czasów ostatecznych, gdy „miłość osłabnie”. 
Gdy Bóg pyta ją, czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. 
Gertruda odpowiada: Wszechmogący Boże, proszę, 
daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje 
pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, 
będzie dla mnie najlepszym darem. 
Zaczęła rozczytywać się w Piśmie Świętym. Chętnie sięgała też po św. Augu-
styna, św. Grzegorza Wielkiego i św. Bernarda. Pragnąc naśladować Chrystusa 
zadawała sobie rozmaite pokuty i umartwienia, tak że prawie znalazła się nad 
grobem. Bóg nie szczędził jej dodatkowych cierpień, zarówno fizycznych, jak i 
duchowych, które nie opuszczały ją aż do śmierci. 
Ta jedna z największych mistyczek chrześcijaństwa, której potomność nadała tytuł 
Wielkiej, umarła w 1302 (relikwie zostały zniszczone w 1346). Zostawiła po sobie, 
poza Objawieniami, m.in. Ćwiczenia duchowe, Modlitwy oraz Listy (po łacinie). 
Jest patronką Indii Zachodnich (Ameryki Południowej). Jej kult, na prośbę Augusta 
II Sasa, Klemens XII rozciągnął w 1732 na cały Kościół. (uroczystość 16 listopada) 
il.: ŚW. GERTRUDA, ok. 1280, gotycki witraż nieznanego artysty, Westfälisches Landesmuseum, 
Kolonia; źródło www.wga.hu 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.XI (niedziela) 

 Rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, święto narodowe. 
Naszą Ojczyznę i wszystkie jej bolączki polecamy gorącym 

modlitwom wszystkich Państwa! 
 Upływa termin zapisów na obóz narciarski dla dzieci i 
młodzieży w dniach 9–16.II.2008 (w czasie ferii zimo-
wych) w Lewinie Kłodzkim. Koszt to 1000,- zł. 
Szczegółowe informacje u ks. Marcina oraz na ulotkach 
wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła. 

 12.XI (poniedziałek): O 18:30, w domu rekolekcyjnym, 
kolejne spotkanie dla kobiet, które pragną poszukiwać 
inspiracji i wsparcia w Bogu i w sobie. Spotkania z panią 
psycholog planowane są w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca, do czerwca włącznie, o 18:30. Każde z nich, w 
formie konwersacji, trwać będzie 2-3 godziny. Serdecznie 

zapraszamy panie, które wzięły udział w pierwszym spotka-
niu, a także te, które chciałyby dołączyć się do grupy. 

 17.XI (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 18:00. 

 18.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą 3cią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem 
lutego - ferie, marca - święta i maja: dokładne daty zostały 
podane w liście ks. Proboszcza do rodziców) 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 4tą niedzielę miesiąca, 25.XI na 
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 17.XI w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
18.XI po sumie, w kościele. 

 Na przełomie czerwca i lipca 2008 planowana jest 13-
dniowa pielgrzymka samolotowo-autokarowa do 
sanktuariów maryjnych na terenie Francji, Hiszpanii i 
Portugalii, czyli Lourdes, Fatimy, Guadalupe i La Salette. 
Koszt 3600.- zł (min. 40 uczestników). Decyzję należy 
podjąć do 25.XI.2007. Jeśli nie będzie wystarczającej ilości 
osób z naszej parafii, oferta dołączenia się zostanie złożona 
innym parafiom naszego dekanatu. Do 10.I.2008 należy 
wpłacić 1000.- zł zaliczki. Resztę - do 25.V.2008. 
Istnieje także możliwość zorganizowania innej wersji tej 
pielgrzymki - tylko autokarowej, trochę inną trasą i z 
mniejszą ilością miejsc do nawiedzenia. Byłaby tańsza o 
600.- zł, ale trwała dłużej - 15 dni. 
Konsultancje - u ks. Proboszcza; zapisy - u księży. Szerzej 
propozycja opisana została w materiałach wyłożonych na 
stolikach z tyłu kościoła. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zbigniew KACZMARSKI, † 5.XI.2007, l. 30 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

OJCZYZNA SZOPENA 
Cóż to była za dziwna, romantyczna Pani, 
Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. 
Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy, 
Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. 

Z jej imieniem na ustach w Hiszpanji konali, 
Marząc na złotych skałach o Mazowsza polach; 
Dla niej w czarnych płaszczach podróżnych zjeżdżali 
Do fosforycznych portów Konstantynopola. 

Za nią tęsknili długo po nocach i rankach 
Na Dalekim Zachodzie w Ameryki prerjach, 
I pieśni o niej snuli i o jej kochankach 
Zatraconych, zawianych śniegiem na Syberjach. 

Mówią im obcy ludzie: - po co cierpieć dla niej, 
Tłumaczą: - że nie warto, że jak gwiazda pierzcha, 
Ale oni nie słyszą, na śmierć zakochani. 

I dalej za nią gonią po lądach, po zmierzchach. 
I dalej znoszą dla niej, pod niebem nieszczęścia. 
śmiertelny chłód wygnania na mongolskich mrozach. 
I w nowe idą piekło, zaciskając pięści, 
Na dno upodleń ludzkich w niemieckich obozach. 

I dalej o nią walczą na Norwegii śniegach, 
I na piaskach Egiptu w rozpalonym wietrze, 
Umierają samotnie w galijskich szeregach, 
I w Anglji, wiecznie wolnej, wznoszą się w powietrze. 

Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu 
Naprzekór wielkim próbom, które los przynosi, 
A ona, ranna w serce, bezbronna w cierpieniu, 
Niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. 

Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada, 
I gdy Szopen, jak widmo, gra im na pianinie, 
Zjawia się, cała w czerni, staje przy nim blada, 
I śpiewa do nich cicho - że jest, że nie zginie. 

BALIŃSKI, Stanisław (1889, Warszawa – 1984, Londyn), 1979 
il.: STANISŁAW BALIŃSKI, TOPOLSKI, Feliks (1907, Warszawa – 1989, Londyn); źródło: www.zwoje-scrolls.com 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (2): NASZA PANI ŚNIEŻNA Z RZYMU 
Podczas pontyfikatu papieża Libieriusza (352-366) bezdzietni Jan, 
arystokrata w podeszłym wieku, wraz z żoną modlili się do Niepokalanej. 
Prosić mieli o wskazanie następcy, któremu mogliby zostawić swoje 
ziemskie posiadłości. Stara rzymska legenda głosi, iż w nocy z 4 na 5 sier-
pnia 352 objawiła im się we śnie Maryja. Zapytać ich miała, czy wybudują 
kościół ku Jej czci, na wzgórzu eskwilińskim, jednym z siedmiu w Rzymie? 
Miejsce mieli poznać po leżącym śniegu – rankiem następnego dnia. 

Tak też uczynili. Na wzgórzu zastali … papieża, 
który tej samej nocy miał identyczny sen! - ze 
świtą, w uroczystej procesji. A duża część 
Eskwilinu pokryta była - w sierpniu! – śniegiem… 
Natychmiast teren oznaczono… 
Bazylika powstała w ciągu 2 lat. Konsekrował ją 
Liberiusz, rozbudował już Sykstus III (432-442). 
Kościół zwany był kościołem Liberiusza, a 
pospolicie ad Nives (śnieżnym). Do dziś bazylika 
Santa Maria Maggiore (św. Marii Większej) jest 
pierwszą i główną świątynią Wiecznego Miasta 
poświęconą Matce Boga. 
Roman Pontifical ponadto podaje, że “papież 
Liberiusz nakazał powiesić ikonę Salus Populi 
Romani w oratorium nowej bazyliki. Sama ikona 
do Rzymu miała być przewieziona przez św. 

Helenę". Legenda mówi, że jej twórcą był św. Łukasz, który po 
Zmartwychwstaniu namalować ją miał na blacie stołu stolarskiego 
wykonanego przez Jezusa, w warsztacie św. Józefa… 
il.: SALUS POPULI ROMANI, drzewo cedrowe, 117×79 cm, SS Maria Maggiore, Rzym; źródło: en.wikipedia.org 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. LEON IV (104) 
Był synem rzymskiego mieszczanina Radoalda, mnichem wychowanym 
przez benedyktynów. Za pontyfikatu Grzegorza IV jako subdiakon pracował 
w kurii rzymskiej, a Sergiusz II nadał mu tytuł kardynała-prezbitera 
kościoła SS. Quattro Coronati. 
Papieżem został wybrany i konsekrowany – bez zgody cesarza - po śmierci 
Sergiusza II w 847. 
Największym i najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu Leona IV była 
obrona miasta przed Saracenami (Arabami). Dla ratowania Rzymu zbudo-
wano mury, które wraz z zamkiem św. Anioła otoczyły bazylikę 

św. Piotra i część wzgórza watykańskiego, tworząc 
tzw. Urbs Leoniana (Miasto Leonowe). W 849 flota 
połączonych sił rzymskich, pod wodzą admirała 
Caesariusa, pokonała Saracenów w bitwie pod 
Ostią. W 852 Leon IV umocnił miejscowość Porto 
przy ujściu Tybru i osadził tam Korsykańczyków 
wypędzonych przez Saracenów, odbudował 
zniszczoną miejscowość Centumecellae dając 

nazwę Leopolis (dzisiejsza Civitavechia). 
W 855 Leon, na życzenie Lotara I (840-855), koronował jego syna 
Ludwika II na cesarza. potwierdzając tradycję, że cesarz musi otrzymać 
koronę z rąk papieża. W 853 koronował też Alfreda na króla Anglii. 
Rozbudował i upiększył wiele świątyń. Zachęcał do rozwijania muzyki 
kościelnej, a w 853 zarządził utworzenie szkół parafialnych dla młodzieży. 
Leon IV, jako pierwszy papież, umieszczał swoje imię w nagłówku 
korespondencji. W 855 zmarł i pochowany został w bazylice św. Piotra. 
il. ŚW. LEON IV, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


