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Kościół jest polem uprawnym lub „rolą BOŻĄ”1 Kor 3, 9. Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drze-

wie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i poganPor. Rz 11, 13-26. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego ROLNIKA jako winnica wybranapor. Mt 21, 33-43 par.; Iz 5, 1n. 

prawdziwym Krzewem winnym jest CHRYSTUS, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za pośrednictwem Kościoła trwamy w NIM, 

i bez NIEGO nic nie możemy uczynićpor. J 15, 1-5. [KKK, 755] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DZIEDZIC WINNICY – TISSOT, Jakub (1836, Nantes - 1902, Buillon) 

1886-94, farby wodne, papier, 24.3×18.4 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 5, 1-7 

Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. 

Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; 

w ośrodku niej zbudował wieżę, także i kadź w niej wykuł. 

I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 

„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, 

rozsądźcie, proszę, między mną a między winnicą moją. 

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? 

Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. 

Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; 

rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 

Zamienię ją w pustynię, 

nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. 

Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. 

Otóż winnicą PANA ZASTĘPÓW jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 

JEGO wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawo-

wierności, a oto krzyk grozy. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: Iż 5, 7a) 

REFREN: Winnicą PANA jest dom Izraela 

Przeniosłeś z Egiptu winorośl 

i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, 

aż do Rzeki swe latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie 

i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

Niszczy ją dzik leśny 

i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

I chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Już więcej nie odwrócimy się od CIEBIE, 

daj nam nowe życie, a będziemy CIĘ chwalili. 

Odnów nas, PANIE, BOŻE ZASTĘPÓW, 

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, 

a będziemy zbawieni. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4, 6-9 

Bracia: 

O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 

BOŻY, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 

co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 

chwalebnym, to miejcie na myśli. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zoba-

czyliście u mnie, a BÓG pokoju będzie z wami. 

AKLAMACJAJ 15, 16 Alleluja, Alleluja 

»Nie wyście MNIE wybrali, ale JA was wybrałem, 

abyście szli i owoc przynosili« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 21, 33-43 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w koń-

cu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, 

posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 

chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami 

obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, 

lecz i z nimi tak samo postąpili. 

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: ‘Uszanują mojego 

syna’. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: ‘To jest dziedzic; 

chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo’. Chwyciwszy go, 

wyrzucili z winnicy i zabili. 

Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?« 

Rzekli MU:”Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 

rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. 

JEZUS im rzekł: »Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 'Właśnie ten kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. PAN to sprawił i jest cu-

dem w naszych oczach’. 

Dlatego powiadam wam: Królestwo BOŻE będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TRANKWILIN UBIARCO Y ROBLES, MĘCZENNIK 
Urodził się 8.VII.1899 w Ciudad Guzmán w Meksyku. 

Był synem J. Inés Ubiarco i Eutimii Robles. Ojciec porzucił 
rodzinę i matka została sama, z czworgiem dzieci. 

Lata jego życia zbiegły się z masońskimi i lewackimi repre-
sjami antykatolickimi. Kościół w Meksyku zmuszony został - 
dosłownie wręcz - do zejścia do katakumb. Reakcją było 
tzw. powstanie Cristero. 

Trankwilin tymczasem 5.VIII.1923 przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługiwał w wiejskich parafiach Moyahua, Juchipila i Lagos 
de Moreno, początkowo otwarcie, a po dekrecie nakazującym 
przeniesienie się do miast, w domach prywatnych, potajemnie. 

W 1927 został proboszczem w Tepatitlán. W przebraniu robotnika, udzielał – 
codziennie zmieniając miejsce pobytu – posługi duszpasterskiej. 

5.X.1928 do domu, gdzie przebywał, wtargnęli żołdacy. Skazano go na śmierć. 

Gdy go prowadzono miał zapytać się żołdaków, który z nich otrzymał rozkaz 
wykonania wyroku. Nie odezwał się nikt. Wówczas rzekł: “Wszystkim zarządza 
BÓG. Jeśli padł rozkaz nie ponosicie winy”. A gdy jeden z nich odmówił wykonania 
rozkazu, zwrócił się do niego słowami Jezusa: „Dziś ze MNĄ będziesz w raju”

Łk 23,43
. 

Przed założeniem sznura na szyję spokojnie go pocałował i pobłogosławił… 

Ów wspomniany żołnierz został rozstrzelany tego samego dnia. 

Beatyfikowany został 22.XI.1992 przez św. Jana Pawła II, który go też kano-
nizował, 21.v.2000, w Watykanie. (uroczystość 5 października) 

il. ŚW. TRANKWILIN UBIARCO; źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13424
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trankwilin_Ubiarco_Robles
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 5.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie będzie. 

 11.X (sobota): Wypominki o 1640. Po nich nabożeństwo różańco-
we. O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach. 

 12.X (niedziela): XIV Dzień Papieski – „JAN PAWEŁ II - ŚWIĘTYMI 

BĄDŹCIE!". 16.X mija 36 rocznica wyboru kard. Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza! 

do modlitwy, w łączności z papieżem Franciszkiem: 
 o 1530 przed kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 101 (Ursynów) mo-
dlitewny apel miasta Warszawy z Ojcem Świętym i ga-
lowy koncert Dnia Papieskiego, transmitowany przez TV. 

 zbiórka do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypen-
dialny dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 26.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 17.x w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 19.X po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

28.IX Alan WALCZAK, Brześce 

 

28.IX Aleksandra KUJDA, Piaski 

28.IX Jan Aleksander HENDEL 

28.IX Lena KULCZYK, Brześce 

28.IX Leon Wojciech CHMIELNICKI, Konstancin-Jeziorna 

28.IX Paulina DOLACIŃSKA, Obory 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Robert Wojciech LISZEWSKI, kawaler, i Żaneta Ewe-

lina KRAKOWIAK, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Mariusz Zbigniew STRUZIŃSKI, kawaler i Luiza Kata-
rzyna BOROWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław LESZCZYŃSKI  21.IX.2014 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

6.X 
(poniedziałek) 

730 † Wiesławy POREDA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Romana GUTA 

7.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Romana GUTA 

8.X 
(środa) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Janiny, Stanisława i Heleny PYRKÓW, Janiny ZARĘBA 

9.X 
(czwartek) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Kamila RAWSKIEGO 

10.X 
(piątek) 

730 † Heleny MOLAK, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Romana GUTA 

11.X 
(sobota) 

730 † Romana GUTA 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.X 
(niedziela) 

845 
† Jana OLESIŃSKIEGO, w 15 rocznicę śmierci, 

Dariusza OLESIŃSKIEGO 

1030 

† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodziny DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

i wszelkie potrzebne łaski dla Marty, z racji 40 urodzin 

1200 

† Jadwigi, Aleksandra i Lucjana PIEŃKOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

† Heleny MOLAK, w 1 rocznicę śmierci, Stefanii MOSKALEWICZ, 

Witolda OLESIŃSKIEGO, Edwarda STRZELECKIEGO 

1800 † Romana GUTA 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA POCIESZENIA Z LUBISZEWA 
Lubiszewo należy do najstarszych osad na Pomorzu 

Gdańskim. W 1185 książę Grzymisław zbudował tam 

drewniany kościół, który od 1252 do 1370, gdy prze-

jęli go Krzyżacy, prowadził zakon joanitów. Potem 

wieś należała do Rzeczpospolitej. 

5.VIII.1772, podczas I rozbioru, Lubiszewo zajęte zo-

stało przez zaborcze królestwo pruskie. 

I wówczas w Lubiszewie pojawiła się CUDOWNA FIGUR-

KA MATKI BOŻEJ. Miejscowy proboszcz, w celu oży-

wienia w trudnych czasach rozbiorowych nabożeń-

stwa do NIEPOKALANEJ DZIEWICY, rozpoczął starania 

o utworzenie w parafii Bractwa Pocieszenia 

Matki Bożej, które prowadzili oo. augustianie. 

Udało mu się uzyskać zgodę i 24.IX.1787 miały 

miejsce wielkie uroczystości inauguracyjne, w któ-

rych wzięło udział 10 tys. wiernych… 

W ich trakcie w uroczystej procesji sprowadzono znajdującą się w prywat-

nej kaplicy Czarlińskich w pobliskim Stanisławiu, MATKĘ BOŻĄ POCIESZENIA. 

FIGURKĘ ubrano w barokowe szaty, na głowy DZIECIĄTKA i MATKI nałożono 

srebrne korony i umieszczono w bocznym ołtarzu. Tam pozostaje do dziś… 

Rzeźba, pozłacana i polichromowana, powstała ok. 1380 w jednym z po-

morskich warsztatów. Należy do tzw. Madonn na lwach. 

Z FIGURKĄ wiąże się legenda prywatnego objawienia MATKI BOŻEJ, które 

miało mieć miejsce w XVII w. i już w momencie przeniesienia do Lubi-

szewa towarzyszyły JEJ wota dziękczynne. Już wówczas uznawano JĄ 

za łac. „Imago gratiosa”… 

Dekretem z 17.X.1959 prymas Stefan Wyszyński ustanowił NAJŚWIĘTSZĄ 

MARYJĘ PANNĘ POCIESZENIA drugorzędną patronką kościoła w Lubiszewie. 

Korony dla JEZUSA i MARYI poświęcił Jan Paweł II w Gnieźnie 3.VI.1997. 

koronacji dokonał nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk, 31.VIII.1997. 

il. MATKA BOŻA POCIESZENIA – Lubiszewo; źródło” www.lubiszewo-parafia.pl 

DO MŁODYCH… 
Piszę ten list do młodych 

panienek i chłopaków 

w imieniu pokolenia 

wykończonych wapniaków, 

w imieniu pokolenia 

skapcaniałych ramoli, 

które nic nie rozumie 

tylko stale biadoli 

i na dzisiaj narzeka 

i na wczoraj spogląda, 

co na karku mu wisi 

niby garby wielbłąda, 

które wciąż ma wam za złe, 

które was krytykuje, 

teraźniejszość odrzuca 

i przeszłego żałuje. 

Takie wasze jest zdanie, 

tak na nich spoglądacie, 

taką właśnie opinię 

o tych wapniakach macie. 

Lecz pamiętajcie mili, 

że lata wartko płyną, 

że dni waszej młodości 

bezpowrotnie przeminą 

zanim się obejrzycie. 

Z osłupiałym zdumieniem 

staniecie się następnym 

wapniaków pokoleniem 

i zaczniecie wstecz patrzeć. 

I co tam zobaczycie? 

Co godnego pamięci 

pozostawi wam życie? 

Ci z którychście szydzili 

pamiętają dni krwawe 

i ofiary i boje 

i męczarnie i sławę, 

dni w których każdy musiał 

dokonywać wyboru 

między dobrem prywatnym 

i wymogiem honoru, 

dni z których każdy dla nich 

oczywisty miał związek 

z pojęciami jak służba, 

lojalność, obowiązek 

i oddanie - do śmierci. 

To wszystko pozostało 

i dla waszych wapniaków 

bezczasowym się stało. 

Ciekawym, moi drodzy, 

jakie wczoraj zostanie 

po waszych dniach dzisiejszych, 

gdy przeszłością się stanie? 

Czy potraficie spojrzeć 

z choć odrobiną dumy 

na przeszłość, gdy was najdzie 

w szarych chwilach zadumy? 

Może wtedy ujrzycie 

tych wczorajszych wapniaków, 

te wczorajsze bojowe 

panienki i chłopaków 

w lustrze własnej przeszłości. 

Przed oczyma wam stanie 

dla was raczej ujemne 

historyczne równanie, 

gdy palcami was wytknie 

następna młoda fala. 

Zrozumiecie, za późno, 

z perspektywy, z oddala, 

że są sprawy ważniejsze 

niż bilanse bankowe. 

Może wtedy przed nami 

Cicho schylicie głowę. 

KABATA, Zbigniew, ps. Bobo (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) - Nanaimo, Kanada, 20.II.1999 

MSZE ŚW. 
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
 

http://www.lubiszewo-parafia.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

