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Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza 537 rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla  rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla  rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla  rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla 1215    
grzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pgrzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pgrzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pgrzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie ogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie ogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie ogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie –––– jak  jak  jak  jak 
Chrystus powstał Chrystus powstał Chrystus powstał Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca"z martwych dzięki chwale Ojca"z martwych dzięki chwale Ojca"z martwych dzięki chwale Ojca"Rz 6, 4Por. Kol 2, 12; Ef 5, 26....    [KKK, 628] 
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WSKRZESZENIE ŁAZARZA, GUERCINO (BARBIERI, Giovanni Francesco) (1591, Cento - 1666, Bolonia), 

ok. 1619, olejny na płótnie, 199×233 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA DDDDANIELANIELANIELANIELAAAADn 12,1-3 

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: 
»W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem 
dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, 
odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. 
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany 
w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do 
wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs42 

REFREN: Boga żywego pragnie moja duszaBoga żywego pragnie moja duszaBoga żywego pragnie moja duszaBoga żywego pragnie moja dusza 
Jak łania pragnie wody ze strumienia, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. 
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, 
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? 

Rozpływa się we mnie moja dusza, 
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu. 
W świątecznym orszaku, 
wśród radości i chwały. 

Ześlij światłość i wierność swoją, 
niech one mnie wiodą. 
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą 
i do Twoich przybytków. 

I przystąpię do ołtarza Bożego, 
do Boga, który jest moim weselem i radością. 
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, 
Boże mój, Boże. 

Z Z Z Z LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 6,3-9 

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim 
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, 
podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo 
będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 
To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek 
został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli 
grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również 
żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie 
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 3,16 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 11,32-45 

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy 
Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł”. 
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: »Gdzie go położyliście?« 
Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź i zobacz”. 
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go kochał!” 
Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, 
nie mógł sprawić, by on nie umarł?” 
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była 
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: »Usuńcie kamień«. 
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży 
bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: »Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?« 
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: »Ojcze, dziękuję 
Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale 
ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty 
Mnie posłał«. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: »Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!« I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a 
twarz jego była zawinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: »Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić«. Wielu więc 
spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    GGGGODFRYD Z ODFRYD Z ODFRYD Z ODFRYD Z AAAAMIENSMIENSMIENSMIENS, BISKUP    
Urodził się ok. 1065 w Moulincourt (diecezja Soissons). Pochodził ze znakomitej 
rodziny. Chrztu udzielił mu opat benedyktyński Godefroid w Mont-Saint-Quentin, 
nadając mu swoje zakonne imię. Gdy miał 5 lat został przez wspomnianego opata 
przyjęty w charakterze oblata-kandydata. Kiedy doszedł do wieku kanonicznego, 
po ukończeniu szkoły klasztornej, wstąpił do benedyktynów. 

Początkowo pełnił w opactwie obowiązki brata 
zakonnego. Gdy miał 25 lat został wyświęcony na 
kapłana. Niebawem został opatem w Nogent-sous-
Concy. W klasztorze żyło tylko 6 mnichów i 2 nowicjuszy, 
a budynki popadały w ruinę. Godfryd odnowił opactwo, 
wybudował przytułek dla pielgrzymów i bezdomnych. 
Wkrótce opactwo zaczęło się wypełniać. Przyprowadził 
ludzi do zakonu i wniósł porządek w życie ludzkie, 
mówiono. 
Odrzucił propozycje objęcia prestiżowego opactwa Saint-
Remi i arcybiskupstwa w Rheims (1097). Ale gdy w 1104 
król Filip i synod w Troyes zaofiarowali mu biskupstwo w 
Amiens, choć czuł się niegodnym honoru, nie mógł 
odmówić. Konsekracji dokonał abp Rheims, Manasses. 
W tym czasie Francję nawiedził papież Paschalis II. 
Godfryd miał okazję się z nim zetknąć i zrodziła się 
między nimi przyjaźń. Później Godfryd dwa razy 
wędrował do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej 
diecezji (1105 i 1107). 
Znany z surowości, zarówno wobec siebie, innych jak i 
pełnionej przez siebie misji biskupiej, nieugięcie bronił 
zasady celibatu księży, potępiał pijaństwo i symonię (co 
nawet doprowadziło do próby zamachu na jego życie…). 

Gdy region Amiens ogarnęła wojna domowa Godfryd postanowił zrezygnować 
z biskupstwa i schronił się w Chartreuse (Wielkia Kartuzja), podejmując życie 
mnisze. Do powrotu przywołali go jednak sami wierni z Amiens… 
Wziął jeszcze udział w synodzie Chalons. Przebyte cierpienia i trudy dały jednak 
znać o sobie. Wracając zatrzymał się, mocno osłabiony, w Soissons w opactwie 
benedyktyńskim. Tu w 1115 zmarł. 
Kult świątobliwemu biskupowi zaczęto oddawać zaraz po śmierci. Jego żywot 
napisał wkrótce (1136-1138) Mikołaj, mnich benedyktyński z Soissons. Do Marty-
rologium Rzymskiego wpisał go kard. Cezar Baroniusz. (uroczystość 8 listopada) 

il. ŚW. GODFRYD Z AMIENS, MISTRZ Z MEßKIRCH (XIVw.), ok. 1535/40, kościół św. Marcina, Meßkirch; 
źródło: en.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 
zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 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 jednorazowymi, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 6.XI (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00; 

 Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 
Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
tak ważnej sprawie! 

 7.XI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 8.XI (sobota) 
 Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada pielgrzymka auto-
karowa do Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła o 5:45 
rano. Pielgrzymów prosimy o uregulowanie opłaty za 
autokar w wysokości 35.- zł. 

 Wypominki o 17:30. 
 Msza św. za zmarłych z wypominek o 18:00. 

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

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
26.X.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Wiktoria Karolina POPŁAWSKA, Szymanów 
Szymon MARKOWSKI, Słomczyn 

 Paweł CZAJKA, Brześce  

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisław DOBROWOLSKI, † 23.X.2008, l. 75 
śp. Genowefa BUNCLER z d. KANABUS, † 28.X.2008, l. 90 

śp. Jan KUCICKI, † 28.X.2008, l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY (4): VOLTO SANTO (LUKKA) 
Według legendy Volto Santo (Święte Oblicze) wyrzeźbić miał Nikodem, 
świadek Ukrzyżowania (wg innej oblicze Chrystusa wyrzeźbili aniołowie, 
stąd czasami zalicza się je do tzw. acheiropitów /gr. nie ludzką ręką 
stworzonych/). Podobiznę Ukrzyżowanego przechowywać miano w ukryciu - 
do pielgrzymki bpa Gualfreda do Ziemi Świętej (782), który ujrzeć miał we 
śnie "Sacratissimus Vultus a Nicodemo sculptus" (Najświętsze Oblicze 
wyrzeźbione przez Nikodema). Gualfred zbudował łódź, którą bez pomocy 
wioseł, dzięki nadprzyrodzonej mocy, przewiózł krucyfiks (musiał go 
ukrywać, bo w Cesarstwie Bizantyjskim panowało obrazoburstwo) do ma-
łego portu w Luni w zatoce genueńskiej. Wobec kłótni lokalnych 
mieszkańców wizerunek przejął bp Jan z Lukki i powierzył wybór miejsca 

przeznaczenia wozowi ciągniąnemu przez woły. Te skierowały się w stronę 
Lukki… W uroczystej procesji krucyfiks przewieziony został do katedry 
św. Marcina w Lukce i odtąd zasłynął cudami jako Volto Santo. 
W jeszcze innej wersji legendy to anioł w 326 miał podsunąć pomysł 
zrobienia trzech rzeźb - odpowiadających opisom Nikodema, Józefa 
z Arymatei i Kosmy – św. Helenie (po odnalezieniu drzewa Krzyża św). 
Powierzono je morskim falom i jedna z nich - Volto Santo – miała 
przypłynąć do Lukki… 
Najstarsze świadec-
twa kultu Volto Santo 
pochodzą z XI w. i 
wspominają Lukkę 
jako cel pielgrzymek z 
niemal całej Europy. U 
stóp Świętego Oblicza 
pochylały się osobis-
tości ówczesnego 
świata, wielu składało 
cenne dary. Były 
wśród nich korony na głowę Zbawiciela. Podobno król Wilhelm II Angielski 
miał się często zaklinać per sanctum vultum de Lucca (na święte oblicze z 
Lukka)… 
O Volte Santo wspominał też Dante Alighieri w Boskiej Komedii, gdy w 
Canto XXI demon złorzeczył: 

Qui non ha luogo il Volto Santo! 

(Nie odnalazłeś Świętego Oblicza)!Boska Komedia, Piekł o, Canto XXI 

Pod krzyżem Volto Santo grywać miał ubogi muzykant. Pewnego dnia na 
jego instrument spaść miał jeden z drogocennych trzewików, w które 
ubrane były stopy Ukrzyżowanego. Minstrel uznał ten znak za cudowne 
wsparcie od Boga, ale oskarżono go o kradzież i odebrano trzewik. 
Pozwolono mu jednak raz jeszcze zagrać pod krzyżem. I wtedy na oczach 
świadków, po raz wtóry, trzewik spadł ze stopy Chrystusa… Do dziś jeden z 
pantofelków zastępuje się srebrną czaszą, przypominającą kielich. 
Wizerunek obecnie wystawiany jest prawdopodobnie XIII w. kopią. 
Oryginał (wykonany z drewna cedrowego) został zapewne zniszczony przez 
setki pielgrzymów pragnących zatrzymać kawałek Świetego Oblicza… 
il. VOLTO SANTO, prac. ANTELAMI, Benedetto (ok. 1150, Val d'Intelvi – ok. 1230, Parma), katedra św. Marcina, 
Lukka, źródło: www.itclucca.lu.it 

RĘCE MOICH PRZODKÓW… 
Bez ustanku pracują we mnie ręce moich przodków 

wąskie silne kościste ręce nawykłe do prowadzenia wierzchowca 
władania mieczem szablą szpadą 

- O jaki wzniosły jest spokój - śmiertelnego ciosu 
Co chcą powiedzieć ręce moich przodków 

oliwkowe ręce z zaświatów 
pewnie bym się nie poddał 

więc pracują we mnie jak w cieście 
z którego ma być ciemny chleb 

A co już przekracza moją wyobraźnie 
wsadzają mnie szorstko na siodło 

a stopy w strzemiona 
HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), 

 
ZBAWCA ŻYJE!, LOVELESS, Roger K. (1957, Utah), 2005; źródło: content.lib.utah.edu 

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 


