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 W Bazylice  katedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu, w Kaplicy 
Uchańskiego (Kaplica św. Wiktorii), znajduj ą się relikwie św. Wiktorii - patronki 
miasta Łowicza i Diecezji Łowickiej. Kim była św. Wiktoria?  / o tym na str.3/. 

 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Nr 45  –  07  LISTOPADA 2010r. 
 

TRZYDZIESTA DRUGA  NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



 

EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                        Łk 20,27-38 
 

Uduchowione życie zmartwychwstałych 

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 Moj żesz 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". 

 ●●● 

    Coroczny obrzęd złożony zmarłym już dokonany. Cmentarze - kolorowe ogrody 
uszanowania więdną z wolna. Jeszcze palą się gdzieniegdzie lampki, ale oczyszczone groby 
znowu zasypują liście. Dzień Zmarłych jest jedynym w roku, w którym odczuwa się jeszcze 
obecność śmierci, jej siłę i lęk przed nią. 
     Niegdyś ludzie żyli w cieniu śmierci. Groby były wokół kościołów, pod ołtarzami,  
w bocznych nawach, nawet pod posadzką. W każdym domu zakątek z podobiznami  
i pamiątkami przodków. Przez dziesiątki stuleci śmierć była rytuałem. Wiedząc, że 
nadchodzi koniec, dana osoba przygotowywała się do śmierci. Śmierć posiadała swoją 
etykietę. Jeśli nie pamiętała o niej osoba umierająca, o właściwym zwyczaju przypominali 
ci, którzy byli obecni: krewni, przyjaciele i dzieci. Sypialnia umierającego stawała się 
tłoczna jak „Dworzec Centralny". W XX wieku zmienił się stosunek do śmierci. 
Umierający są zazwyczaj odizolowani, przebywają w szpitalach, hospicjach. Umierają 
w samotności. To jest niejako ich osobista i wyłączna sprawa. Wprost wstydliwa. 
     Śmierć powoduje bunt, rozpacz, ucieczkę lub … pogłębia przekonanie, że "po życiu 
życie" trwa i zaczyna się nowa forma istnienia. 
     Śmierć to nie straszak religii. Pytanie o jej sens jest pytaniem o sens życia. Sposób         
w jaki zapatrujemy się na śmierć, w zadziwiającym stopniu wpływa na rozumienie, 
przeżywanie i realizację naszego życia. Chrystus objawił, że człowiek żyje dla życia po tym 
życiu. Jego dalszy ciąg wynika ze związku z Bogiem. Wszyscy  bowiem dla Niego żyją. 
    Podziwiając braci i bohaterstwo ich matki, zastanawiając się nad rozmową saduceuszy  
z Jezusem, prośmy o mocną wiarę w zmartwychwstanie i o to, by ona kształtowała nasze 
życie. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. 11 listopada zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.00 z racji Uroczystości 
   Współpatronki  Diecezji – św. Wiktorii i Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
2. Informuj ę, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii 
   w niedzielę - 28 listopada. Poprowadzi je proboszcz parafii Tum – Ks. Paweł 
   Olszewski. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Marian Milewski – pokój jego duszy. 
 
                                                     ●●● 

Wiktoria – Patronka Diecezji / imię wywodzi się od imienia rzymskiej bogini 
Zwycięstwa/. 
11 listopada - Święto Niepodległości. Dla nas Polaków, to bardzo ważna, wręcz 
symboliczna data. W 1918 roku nasza Ojczyzna po ponad 120 latach trwania zaborów 
odzyskała wolność i suwerenność. 
Dla mieszkańców diecezji Łowickiej 11 listopada jest ważny również z innego powodu. 
Tego dnia czcimy Patronkę Diecezji – Świętą Wiktori ę – dziewicę i męczennicę. Żyła 
w III w., za panowania cesarza Decjusza prześladowcy chrześcijan. Pochodziła ze 
szlachetnej, patrycjuszowskiej rodziny rzymskiej, ze starożytnego rodu Sabinów. 
Wiktoria przyj ęła chrzest, ale jej narzeczony, Eugeniusz, był poganinem. To właśnie 
Eugeniusz zadenuncjował Wiktorię kapitolińskiemu kapłanowi Juliuszowi, który 
zaczął nakłaniać dziewczynę do złożenia hołdu bogini Dianie. Kiedy Wiktoria 
odmówiła, pozostając wierna Chrystusowi, skazano ją na śmierć. Jako obywatelka 
Rzymu miała prawo do śmierci „od miecza”, podobnie jak św. Paweł. Wyrok na 
Wiktorii wykonano 18 grudnia 253 r. 
Od wieków wierni zwracają się do św. Wiktorii o wstawiennictwo w uzyskaniu 
niewinności życia, wystrzegania się grzechów, „w cnotach świętych postępowania”  
i życia w zgodzie z innymi. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Królewna Śnieżka spotyka w lesie trzech krasnoludków. 
- Kim jesteście? 
- Siedmioma krasnoludkami! 
- Ale przecież... 
- Wiemy, wiemy..., mamy przejściowe problemy kadrowe. 
- Co z resztą? 
- Siedzą w Londynie na zmywaku. 
 
Wilk napada na Czerwonego Kapturka. Zabrał mu koszyczek i szuka w nim kiełbasy, po 
chwili pyta: 
- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku żadnej wędliny? 
- Babcia od wczoraj jest na diecie. 
 



                                                 
INTENCJE 

                                                      
   PONIEDZIAŁEK  08. 11. 2010 

16.00 -------------- 
                                                     WTOREK  09. 11. 2010 
16.00 -------------- 
 
                                                     ŚRODA  10. 11. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Marcjanik z racji 76 rocznicy 
                  urodzin. 
          Za +Barbare w 24 rocz. śmierci, Jana Henryka i Władysława Sowików 
                 oraz Janinę; 
                +Czesława w 15 rocz. śmierci, Józefa, Annę i Michała Olszewskich 
                  oraz Józefę, Józefa, Zuzannę i Jadwigę Wójcików; 
                +Józefa Mierzejewskiego /int. od siostry Anieli z rodziną/; 
                +Mariana Milewskiego /int. od rodzeństwa/; 
                +Helenę i Jana Tusów, zm. z rodziny Tusów i Bolejków. 
 
                                                                 CZWARTEK  11. 11. 2010 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WIKTORII 
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI 

16.00 Za +Józefa i Tadeusza Tworskich oraz Józefa Badowskiego. 
 
                                                   PIĄTEK  12. 11. 2010 
16.00 ------------- 
 
                                                   SOBOTA  13. 11. 2010 
16.00 Za +Eugeniusza Kielana w 12 rocz. śmierci oraz rodziców Kielanów  
                  i Szewczyków. 
16.30 Za +Seweryna w 7 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława Chwalińskich 
                  oraz Jana Stępniarka. 
 
                                                   NIEDZIELA 07. 11. 2010 
  9.00 Za +Elżbietę w 20 rocz. śmierci, Jana, Janinę, Mieczysława i Stanisława  
                 Żegnałków oraz Jana Żegnałka. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Stanisławy i Józefa Pasików 
                 z racji 48 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Marcina Wójciaka z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Janusza Kaczmarczyka w 5 rocz. śmierci. 
 
 
 
 
 
 


