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DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI MĄDROŚCIMdr 2,12.17-20 

Bezbożni mówili: 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy 

naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, 

co będzie przy jego zejściu. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go 

z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego 

łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 

haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 54 
REFREN: Pan podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, 

mocą swoją broń mojej sprawy. 

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, 

nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 

gwałtownicy czyhają na me życie, 

nie mają oni Boga 

przed swymi oczyma. 

Oto mi Bóg dopomaga, 

Pan podtrzymuje me życie. 

Będę Ci chętnie składać ofiarę 

i sławić Twe dobre imię. 

Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁAJk 3,16-4,3 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość 

zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do 

zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna 

od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju 

ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z 

waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, 

żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i 

kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie 

otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie 

swych żądz. 

AKLAMACJA2 Tes 2,14 Alleluja, alleluja, alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9,30-37 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 

żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się 

Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozmawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 

posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 

do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a 

kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GERARD 

Jerzy Sagredo urodził się w 
zamożnej rodzinie w Wenecji w 
977. Gdy, mając 5 lat, cięzko 
zachorował, rodzice zawieźli go na 
wyspę św. Jerzego, by go 
ofiarować świętemu patronowi i 
prosić o uzdrowienie. Po 
wyzdrowieniu w podzięce oddali go 
do klasztoru benedyktynów na tejże 
wyspie. W nim, po śmierci ojca i na 
jego cześć, obrał sobie imię 
Gerarda. Studiował w Bolonii, a po 
powrocie został opatem tego 
właśnie klasztoru. 

Udał się z pielgrzymką do Ziemi 
Świętej. W drodze z powodu burzy 
musiał zatrzymać się w Dalmacji. 
Zmieniając plan wyruszył na Węgry, 
gdzie namówiono go, aby pozostał i 
podjął dzieło ewangelizacji. Król 
węgierski, św. Stefan, ustanowił 
Gerarda wychowawcą swego syna, 
św. Emeryka (1015-1023). Po 
pewnym czasie Gerard usunął się 
na pustkowie, gdzie spędził kilka lat jako eremita (1023-1030). Kiedy powstała 
metropolia Csanad, został wezwany do objęcia stolicy biskupiej (1030). 

Nie są nam znane szczegóły jego pasterzowania. Według podania, kiedy po 
śmierci św. Stefana (†1038), powstała na Węgrzech reakcja pogańska, Gerard 
miał paść w 1064 jej ofiarą. Jego ciało miało zostać strącone do Dunaju ze 
stromej góry Kelem, zwanej dzisiaj Górą św. Gerarda (Gellerta). Przed śmiercią 
modlił się słowami św. Szczepana "Panie, nie poczytaj im tego grzechu, bo nie 
wiedzą co czynią." 

W 1083 papież św. Grzegorz VII na prośbę św. Władysława zezwolił na kult 
Gerarda - wraz ze św. Stefanem, św. Emerykiem i św. Andrzejem Świeradem i 
jego towarzyszem, św. Benedyktem. 

Gerard zostawił kilkanaście pism, z których do naszych czasów ocalało jedno: 
Komentarz do księgi Daniela nad pieśnią trzech młodzieńców w piecu ognistym. 
Manuskrypt ten ogłoszono drukiem w 1790. Gerardowi przypisuje się także 
autorstwo rad, jakie św. Stefan napisał dla swojego syna, św. Emeryka. 

Jest apostołem Węgier i patronem diecezji Csanad. (uroczystość 24 września) 

il. ŚW. ABP GELLERT, KRAUSS, Johann Anton (ok. 1728 - 1795, Jasov), 1769-70, stukko, klasztor 
konwentu premonstratów, Jasov; źródło www.hung-art.hu 

 

"Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie… Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz"Jk 4, 2-3)
21

Por. cały 

kontekst Jk 4, 1-10; 1, 5-8; 5, 16. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, "cudzołożnym"Jk 4, 4, Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, naszego życia. "A może 

utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»?"Jk 4, 5. Nasz Bóg jest o nas "zazdrosny", co jest znakiem 

prawdy Jego miłości. [KKK, 2737, frag.] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IX (niedziela): Rocznica ingresu Pasterza archidiecezji 

Józefa kard. Glempa na stolicę metropolitalną w Warszawie. 
Dostojnego Arcypasterza polecamy gorącym modlitwom 
wszystkich Państwa. 

 30.IX (sobota): VIII WILANOWSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ, pod przewodnictwem ks. 
Prymasa Józefa Kardynała GLEMPA, przeżywane pod hasłem: 
„Budujemy dom na skale”. 
Zbiórka młodzieży udającej się Spotkanie przed kościołem o 
8:45. Koszt oczekującego autokaru to 10.00 zł. 
Program spotkania wywieszony jest w gablocie przed 
kościołem. 

 1.X (niedziela): Rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce 

Bożej Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą 
odprawiane codziennie o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. 
o 18:00. 

Specjalne nabożeństwa różańcowe w październiku: 
 dla dzieci: w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży: w każdy piątek bezpośrednio po Mszy św. 

o 18:00. 
Szczególny obowiązek uczestnictwa w tych nabożeństwach 
mają kandydaci do bierzmowania. Jest ono jednym z 
elementów przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 1.X (niedziela): Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę 
października, po sumie, procesja różańcowa do pięciu 
ołtarzy. Tego dnia nabożeństwa różańcowego o 18:00 nie 
będzie. Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
22.IX.2006 sakrament małżeństwa zawarli: 

Tomasz GROSTAL i Agnieszka Marcjanna LANGNER 

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

Gratulujemy! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – HOSTIA Z BLANOT 
W niedzielę wielkanocną 1331 do komunii św. w 

kościele w Blanot przystąpiła, jako ostatnia, wdowa 

o imieniu Jacquette. Uklękła przed poręczą i włożyła 

ręce pod pokrywające ją białe płótno. Ksiądz włożył 

komunikant do jej ust, odwrócił się i udał w 

kierunku ołtarza. Tymczasem ministrant zauważył, 

ze Hostia wypadła z ust kobiety na płótno 

okrywające jej dłonie. Gdy przed kobietą pojawił się 

powiadomiony przez ministranta ksiądz okazało się, 

że na płótnie pojawiła się czerwona plama rozmiaru 

komunikantu. 

Po Mszy św. ksiądz próbował zmyć plamę w 

miednicy z wodą ale okazało się to niemożliwe. 

Plama się jeszcze powiększyła a woda w miednicy 

zaczerwieniła… Ksiądz wyciął więc nożem część 

płótna z czerwoną plamą i włożył do tabernakulum. 

Rezultaty oficjalnego kościelnego dochodzenia 

uznające cudowny charakter wydarzeń, 

potwierdzone oficjalnymi dokumentami do dziś 

przechowywanymi w Blanot, zostały zatwierdzone 

przez papieża Jana XXII. 

Przynajmniej do 1706 w tabernakulum 

przechowywane były także pozostałe w cyborium 

komunikanty, które owego dnia w 1331 nie zostały 

udzielone wiernym (przyczyna ich przechowywanie 

nie jest znana). Tego roku w rocznicę cudu były niesione w uroczystej 

procesji wokół Blanot. 

W trakcie rewolucji francuskiej fanatycy niszczyli wszelkie ślady tradycji i 

historii katolickiej. Zbeszcześcili też tabernakulum w Blanot. Wszelako nie 

zniszczyli przechowywanego w kryształowej tubce fragmentu płótna z 

krwawym śladem krwi Pańskiej. Tę zdołano uratować i, po Restauracji, 

wróciła do tabernakulum kościoła w Blanot. Dziś przechowywana jest w 

nowej kryształowej tubie umieszcznej w specjalnym ostensorium, u 

podstawy którego znajdują się 4 emaliowane panele ukazujące historię 

cudu. 

Relikwiarz ukazywany jest wiernym zgromadzonym w kościele w Blanot, 

zgodnie z tradycją, w poniedziałek wielkanocny. 

il.: ostensorium w Blanot `na podstawie: www.therealpresence.org 

OJCZE NASZ 
Ojcze nasz, który jesteś na ziemi i w niebie 

I błogosławisz niedaremne męstwo, 

Wspieraj walczących w żołnierskiej potrzebie, 

Oszczędzaj ofiar i daj nam zwycięstwo. 

Niechaj się wielkie Imię Twoje święci! 

Oto patrzymy w Ciebie, czekająca rzesza, 

Znowu gorzcy wygnańcy i znów bez pamięci, 

Jak jaskółki po stracie cichego podstrzesza. 

Niech się Królestwo Twoje wszędzie rozwielmożni 

I swe sługi w nas znajdzie nad inne najczęściej, 

Abyśmy powracali, wzruszeni i trwożni, 

Z popiołów odgrzebywać zmarnowane szczęście. 

Bądź wola Twoja nad wszystkiem jednaka, 

a jak zbożnie panuje w słowie i zwyczaju, 

tak i w nas niech się spełni, gdy w przelotnych ptakach 

zgadujem wieści z ojczystego kraju. 

Chleba naszego powszedniego dzisiaj daj nam, 

gdyśmy tu zabłąkani na dalekich szańcach, 

niech znów rodzinna ziemia urodzajna 

nakarmi usta głodnego wygnańca. 

Odpuść nam nasze winy i pychę człowieczą, 

co w przeddzień ciężkiej próby przewodzić nam jęła, 

ale pozwól z pokorą ku ludziom i rzeczom 

i na swe własne patrzeć rękodzieła. 

Nie wódź na pokuszenie i od złego zbaw nas, 

skrzydła stargane wyprostuj do lotów, 

i wzrok daj ostry, aby stopa trafna 

znalazła ścieżki rychłego powrotu. 

Oszczędź nam śmiechu i wzgardy wśród obcych! 

kiedy serce w rozpaczy, łatwo krok się zmyli. 

i złam szyderstwo cierpkie, żeśmy, jak parobcy, 

co przed walną rozprawą na śmierć się popili. 

Zwól jeszcze cichym żonom z wszelkich spraw się zwierzyć 

i ręce ucałować siwych naszych matek, 

w gronie przyjaciół przy jasnej wieczerzy 

drżącą dłonią przełamać swięcony opłatek. 

Lecz jeśli na zagładę skazujesz nas gniewnie, 

By od krwi polskiej było przyszłym wiekom żyźniej, 

To chociaż wnukom po latach zapewnij 

Zwycięstwo ducha w swobodnej ojczyźnie. 

Józef ŁOBODOWSKI /na zdjęciu/ (1909, Purwiszki -1988, Madryt), z tomu Z dymem pożarów, 1941 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. GRZEGORZ II (89) 
Grzegorz urodził się ok. 660 w 

zamożnej rodzinie rzymskiej jako 

syn Marcellusa i Honesty. Za 

pontyfikatu Sergiusza I był bibliote-

karzem w kurii. Wziął udział w po-

dróży papieża Konstantyna I do Kon-

stantynopola i uczestniczył w rozmo-

wach z cesarzem Justynianem II. 

Wybrany w 715 Grzegorz II 

przeciwstawił się zarządzeniom 

cesarza bizantyjskiego Leona III o 

zwiększeniu podatków na rzecz 

państwa z jego posiadłości w Italii, 

także kościelnych. Przeciwstawił się 

również jego wystąpieniom w 

sprawach religijnych. W listach skierowanych do cesarza Grzegorz II 

wskazywał na niewłaściwość mieszania się władzy świeckiej w dziedzinę 

dogmatyczną, sprzeciwiał się herezji ikonoklastycznej (mającej swe źródło 

w muzumańskim potępieniu świętych wizerunków i ikon), za co cesarz 

usiłował pozbawić go godności papieskiej (próbował go nawet zgładzić). 

Wysłał Winfrida (św. Bonifacy) na misje do Germanii. Zajmował się 

budową i odnowieniem kościołów oraz klasztorów w Rzymie. Swój dom 

rodzinny zamienił w klasztor św. Agaty. Nakazał opatowi Petronaksowi z 

Brescii odbudowanie klasztoru na Monte Cassino, doprowadzonego do 

ruiny przez Longobardów. Wprowadził do Mszy św. nowy ryt w okresie 

Wielkiego Postu m.in. wielko-czwartkową Mszę św. 

Zmarł w 731 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il.: ŚW. PAPIEŻ GRZEGORZ II, z florenckiego manuskryptu, XV w.; źródło www.traditioninaction.org 

MSZE ŚWIĘTE 
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) 

KSIĘŻA 
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


