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[…] PiotrPiotrPiotrPiotr, , , , […] wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna »»»»Boga żywegoBoga żywegoBoga żywegoBoga żywego««««Mt 16, 16, ponieważ Jezus odpowiada mu , ponieważ Jezus odpowiada mu , ponieważ Jezus odpowiada mu , ponieważ Jezus odpowiada mu 552 uroczyście: »Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec  uroczyście: »Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec  uroczyście: »Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec  uroczyście: »Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie«mój, który jest w niebie«mój, który jest w niebie«mój, który jest w niebie«Mt 16,17. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do D. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do D. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do D. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze amaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze amaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze amaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze 
w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganomw łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganomw łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganomw łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom....""""Ga 1, 15-16. "Zaraz zaczął głosić w synagoga. "Zaraz zaczął głosić w synagoga. "Zaraz zaczął głosić w synagoga. "Zaraz zaczął głosić w synagogach, ch, ch, ch, 
że Jezus jest Synem Bożym"że Jezus jest Synem Bożym"że Jezus jest Synem Bożym"że Jezus jest Synem Bożym"Dz 9, 20. Od początku. Od początku. Od początku. Od początkuPor. 1 Tes 1, 10 będzie  będzie  będzie  będzie 424 to centrum wiary apostolskiej to centrum wiary apostolskiej to centrum wiary apostolskiej to centrum wiary apostolskiejPor. J 20, 31, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament KościołaPor. 
Mt 16, 18....    [KKK, 442] 

RRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCZZZZZZZZNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        KKKKKKKKOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEKKKKKKKKRRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCJJJJJJJJIIIIIIII        KKKKKKKKOOOOOOOOŚŚŚŚŚŚŚŚCCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOOŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAA        
((TTRRZZYYDDZZIIEESSTTAA  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA))  

 
ŚW. PIOTR, ZOPPO, Marco (1433, Cento – 1478, Wenecja), ok. 1468, tempera na panelu, 

50.6×31.4 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 56,1.6-7 

Tak mówi Pan: 
»Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie 
już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby 
miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących 
szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, 
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. 
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój 
będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów«. 
PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs84 

REFREN: Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmiOto mieszkanie Pana Boga z ludźmiOto mieszkanie Pana Boga z ludźmiOto mieszkanie Pana Boga z ludźmi 
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 Z Z Z PIERWSZEGOPIERWSZEGOPIERWSZEGOPIERWSZEGO    LISTU DO LISTU DO LISTU DO LISTU DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 3,9b-11.16-17 

Bracia: 
Jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny 
budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech 
każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może 
położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 16,18 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEATEATEATEUSZAUSZAUSZAUSZAMt 16,13-19 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: »Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?« A oni odpowiedzieli: „Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków”. 
Jezus zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?« Odpowiedział Szymon 
Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. 
Na to Jezus mu rzekł: »Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie«. 

PATRON TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ....    BBBBENWENUTA ENWENUTA ENWENUTA ENWENUTA BBBBOJANIOJANIOJANIOJANI     
Urodziła się w Cividale del Friuli (północne Włochy) w 1255. Była siódmą córką 
włoskiego szlachcica. Rodzice przyjęli ją z radością, chociaż od kilku lat czekali na 
syna - nadali jej imię Benwenuta ("dobrze, że przyszłaś"). 
Jako dziecko odmawiała wszelkich zabaw i gier, 
które mogłyby być poczytane za próźne i światowe. 
Gdy miała 12 lat dobrowolnie zaczęła zakładać 
suknie z włosienicy i przepięła się sznurem. Z upły-
wem lat ten zaczął się wbijać w ciało: nie można go 
było zdjąć – podanie głosi, że Benwenuta modlitwą 
spowodowała jego odpadnięcie… 
Została tercjarką dominikańską (Tertius Ordo Sancti 
Dominici, TOSD). Całe życie żyła w domu, 
posługując, podejmując surowe umartwienia, 
znosząc cierpienia, ofiarowując je za nawrócenie 
grzeszników. Chora na astmę przez pięć lat była 
przykuta do łóźka ale codziennie noszono ją na Mszę 
św. W wigilię wspomnienia św. Dominika, święty miał 
jej się objawić (w miejsce nieobecnego przeora) i – 
w czasie Mszy św. - odzyskała zdrowie. Odtąd 
naśladowała Dominika jeszcze gorliwiej. 
Była wizjonerką nawiedzaną przez anioły i demony; 
te ostatnie oddalała wymawiając imię Naszej Pani. Mimo tego była osobą 
pogodną („jej obecność niosła radość i oddalała pokusy…”) i i niezachwianą 
w wierze (choć czasami czuła się przygnębioną i wyczerpaną…) Wobec śmierci 
młodych i dzieci mówiła, że „lepiej być młodym w raju niż starym w piekle…” 
Zmarła w 1292 i pochowana została w kościele św. Dominika (szczątków jednak-
że nie odnaleziono). Jej kult szybko się rozprzestrzeniał, z jej imieniem zaczęto 
wiązać cudowne uzdrowienia, i w 1765 Klemens XIII ją beatyfikował. 
 (uroczystość 30 października) 

il. BŁ. BENWENUTA BOJANI; źródło: willingshepherds.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej: 

 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 17:30 - ostatnie 
w tym roku 31.X (piątek); po nabożeństwie – Msza św. 
o 18:00. 

 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 
 dla dzieci – w każdy piątek października o 15:45; 
 dla młodzieży – również w każdy piątek – bezpośre-

dnio po Mszy św. o 18:00. 
W tych nabożeństwach, traktując je jako jeden 
z elementów przygotowujących, szczególny obowiązek 
uczestniczenia mają kandydaci do bierzmowania. 

 26.X (niedziela): W Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziorna 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika OJCA ŚW. JANA 
PAWŁA II. Aktu tego dokona ks. abp Kazimierz NYCZ, 
Metropolita Warszawski, w czasie Mszy św. o 17:00. 
Uroczystość będzie poprzedzona programem artystycznym 
ku czci Ojca św. Jana Pawła II o 16:00. Serdecznie 
zapraszamy! i zachęcamy wszystkich naszych parafian do 
udziału w tak ważnym wydarzeniu. 

 1.XI (sobota): UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
 Msze św. o 8:45 i 10:30. 
 Suma, z procesją za zmarłych, o 12:00 na cmentarzu. 
W tym czasie nie będzie Mszy św. w kościele. 

 Tradycyjnie nie ma Mszy św. o 18:00. 
 2.XI (niedziela): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 
 Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 18:00. 
 Po Mszy św. o 12:00 procesja - po kościele - za 
zmarłych z wypominkami. 

 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 
zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 Księża przyjmują na wypominki roczne i jednorazowe, w 
zakrystii lub kancelarii (1.XI również na cmentarzu). Za 
zmarłych z wypominek rocznych modlimy się w każdą 
2gą sobotę miesiąca o 17:30, a z jednorazowych w czasie 
procesji za zmarłych, 1.XI - na cmentarzu i 2.XI - w kościele. 

 8.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada pielgrzymka 
autokarowa do Częstochowy. Zbiórka przed kościołem o 
5:45, wyjazd o 6:00. Pielgrzymów prosimy o uregulowanie 
opłaty za autokar w wysokości 35.- zł. 
Jest jeszcze parę wolnych miejsc (jadą dwa autokary). 
Chętnych zapraszamy! (zapisy u księży). 

 16.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą 3cią 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 4tą niedzielę miesiąca, 23.XI na 
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 15.XI w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
16.XI po sumie, w kościele. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 26.X, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
25.X.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Marcin GUTOWSKI i Magdalena KOSSOWSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

NON OMNIS MORIAR! 
Gdyby to wszystko 
miało się tak kończyć 
śmiercią, trumną, 
marszem żałobnym, 
orszakiem i grobem, 
to nie warto żyć. 

Gdy sfruną ostatnie liście 
i znicze pamięci zapłoną… 
niech jesień nie będzie łzawa 
niech nie przekreśla nadziei, 
bo chcę przekroczyć jej progiB. Michalska. 

A jednak 
non omnis moriar!Horacy. 
Nie wszystek umieram! 
Ciało moje z ziemi wzięte 
do ziemi wróci, 
ale w glinianym naczyniu 
mego ciała 
noszę tchnienie Ojca. 
Jestem stworzony 
do nieśmiertelności. 
Kocham cię, życie, uparcie i skrycie, 
kocham cię…Edyta Geppert. 
Ja chcę szczęśliwie żyć! 
A tymczasem. 
Dni człowieka są jak trawa, 
kwitnie jak kwiat na polu. 
Wystarczy, że wiatr go muśnie 
już znika 
i wszelki ślad po nim giniePs 103, 15 i 16. 

Więc po cóż ja chodzę smętny 
do Palmir, do Jerzyków w 

Kampinosie? 
Po cóż ja biegnę myślą 
do Katyńskiego Lasu, 
na Westerplatte, Powązki 
i poległych nad Bzurą? 

Jak trudno ustalić imiona 
wszystkich co zginęli… 
Nie wolno się pomylić 
nawet o jednego 
jesteśmy mimo wszystko 
Stróżami naszych braciZbigniew Herbert. 

Zostawiliście nas 
z trudną nadzieją, 
trudnym natchnieniem, 
a Was nie ma. 

Idę do Was, Maryś, Heniu, Antosiu. 
Tylko na trochę Was odprowadzałem 
z modlitwą i nadzieją. 
Żyłem z Wami, cierpiałem 
i płakałem z WamiTestament Mój, J. Słowacki 
Co ja Wam powiem w Żdżarach, 
Mamuś i Tato kochany? 
Ja tylko wiem, 
o co mnie zapytacie: 
Wierzysz w Boga? 
Tak!Tak!Tak!Tak!    
Ale jak to trudno uwierzyć! 
Bo wiara to nie pobożne mówienie, 
to całe moje życie. 
Dlatego nadzieją moją jest Chrystus. 
On jedyny mnie nie okłamał. 
To On mi zostawił nadzieję… 

NIE WYRZĄDZAJCIE SZKODY ZIEMI ANI LUDZIOM, ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Żdżary), fragm. kazania, 
1.XI.2002, Warszawa, bazylika św. Krzyża 

il.: UKRZYŻOWANIE, FRANCIA, Francesco (1450, Bolonia – 1517, Bolonia), ok. 1485, olejny na desce, 

52×33.5 cm, Collezioni Comunali d'Arte, Bolonia; źródło: www.wga.hu 

POLSKIE MADONNY (109): KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚW. W WYSOKIM KOLE 
Obraz, ponoć dar samego cara, malowany techniką olejną na desce 
lipowej (88×133 cm), przywieźć z Moskwy (gdzie przebywała w niewoli) 
miała Marianna Kalinowska, cześnikowa czerwonogrodzka. Obraz został 
poświęcony przed cudownym obrazem Matki Bożej Sokalskiej. 
W 1677 wdowa podarowała obraz krewnemu A. K. Bębnowskiemu. Ten 
otrzymać miał we śnie objawienie od Matki Bożej wraz poleceniem: 
„Zawieź mnie i oddaj do pustego kościoła w Wysokim Kole”. 

Po powrocie w 1684 z Wiednia (gdzie, „za pomocą 
Matki Boskiej wyszliśmy wszyscy zdrowi, chociaż 

nieprzyjaciel turecki był przed nami, za nami i po 
bokach”) obraz Matki Bożej został 
wprowadzony do kościoła w Wysokim Kole. 
Wkrótce zasłynął wieloma objawieniami, 
łaskami i cudownymi uzdrowieniami 
chorych, wśród których byli ludzie prości, 
ubodzy, wykształceni i bogaci. 
W 1781 bp sufragan Antoni Dunin–Kozicki 
ogłosił: „Wyznajemy to miejsce być święte, 
Bogu szczególniej upodobane, Przeczystej 
Bogarodzicy własne i ulubione, a przeto 
obraz Tej Panny Niepokalanej oraz Matki 
per gratiosa imagine (jako łaskami 

słynący) deklarujemy, ogłaszamy i pospólstwu ogłosić pozwalamy”. 
W 1833 według legendy obraz w tajemniczy sposób ocalał w pożarze 
i odnalazł się na łące koło Sieciechowa, a następnie został przewieziony 
w uroczystej procesji do Wysokiego Koła… 
Królową Różańca św. koronował 18.VIII.1974 Prymas Polski Stefan kard. 
Wyszyński, ozdabiając Ją złotymi koronami papieskimi. 
Do dziś przed cudownym obrazem wierni tradycyjnie podchodzą, po 
24 schodkach, na kolanach… 
adres: Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego, Wysokie Koło 23, 26-920 Gniewoszów 
 źródło: e-gniewoszow.i365.pl (tekst), wysokiekolo.neostrada.pl (il.) 

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

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ 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 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  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


