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Tajemnica szczęśliwej komunii z BOGIEM i tymi wszystkimi, którzy są w CHRYSTUSIE, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo 

święte mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom OJCA, niebieskie Jeruzalem, raj: „To, czego ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował BÓG tym, którzy GO miłują”1 Kor 2, 9. [KKK, 1027] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O WIELKIEJ UCZCIE — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932,Shoreham)) 

XX w., z tzw. „Biblii Coppinga”; źródło: www.biblical-art.com 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 25, 6-10a 

PAN ZASTĘPÓW przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego 

mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniej-

szych win. Zedrze ON na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich 

ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. 

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy PAN otrze łzy z każdego oblicza, 

odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo PAN przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz BÓG, TEN, któremuśmy zaufali, że nas 

wybawi; oto PAN, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy 

z JEGO zbawienia! Albowiem ręka PANA spocznie na tej górze”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: 6cd) 

REFREN: Po wieczne czasy zamieszkam u PANA 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. 

Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska 

są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

obficie napełniasz mój kielich. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia. 

I zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 4, 12-14. 19-20 

Bracia: 

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków 

jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać 

niedostatku. Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia. W każdym razie 

dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. 

A BÓG mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w CHRYSTUSIE JEZUSIE 

każdą waszą potrzebę. BOGU zaś i OJCU naszemu chwała na wieki wieków. 

Amen. 

AKLAMACJApor. Ef 1, 17-18 Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 22, 1-14 

JEZUS w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali 

na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko 

jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden 

na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy ich, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 

zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 

nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 

wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 

wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiad-

nikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 

nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego 

„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”. Lecz on onie-

miał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 

na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROMAN ŁYSKO, MĘCZENNIK 
Urodził się 14.VIII.1914 w Gródku Jagiellońskim. 

Był synem kapłana greckokatolickiego, Włodzimierza, 
i Joanny z domu Cegielskiej. 

W 1932, wstąpił do lwowskiej greckokatolickiej Akademii 
Teologicznej. Po studiach, w 1938, ożenił się z Nieoniłą 
Gunowską. Doczekali się czworga dzieci. 

Odroczył, za radą abpa Szeptyckiego, święcenia i w 1939-
41, po IV rozbiorze RP, uczył w wiejskiej szkole. Dopiero 
28.VIII.1941, po ataku niemieckim, został kapłanem. 

Duszpasterzował we wsiach Kołtów i Bełzez, k. Złoczowa. 

Gdy znów nadeszła okupacja rosyjska nie zgodził się 
przejść na prawosławie. Odtąd był prześladowany. 

W 1948 przeniósł się do rodzinnego Gródka. Wkrótce zmarła jedna z córek. Mi-
mo to potajemnie posługiwał wiernym zdelegalizowanego kościoła unickiego… 

9.IX.1949 został przez rosyjskie MWD (następcę NKWD) aresztowany. 

Przewieziono go do więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie. Wkrótce słuch po nim 
zaginął (choć paczki przyjmowano). Dopiero 20.II.1956 nadeszłą oficjalna 
wiadomość, że Roman zmarł w więzieniu, „na paraliż serca”, 14.X.1949. 

Pojawili się, zwolnieni z rosyjskich obozów koncentracyjnych Gułag, świadkowie. 
Twierdzili, iż Roman choć był torturowany, w celi na cały głos śpiewał Psalmy. 
Oprawcy, mając go za wariata, mieli go w końcu zamurować żywcem… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001 przez Jana Pawła II we Lwowie, w gronie 
27 ukraińskich męczenników totalitaryzmów. (uroczystość 14 października) 

il. BŁ. ROMAN ŁYSKO; źródło: saints.sqpn.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=39254
http://saints.sqpn.com/blessed-roman-lysko/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 12.X (niedziela): XIV Dzień Papieski – „JAN PAWEŁ II - ŚWIĘTYMI 

BĄDŹCIE!". 
16.X mija 36 rocznica wyboru kard. Karola 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 odeszły z naszego grona: 

śp. Zofia ORNAT  28.IX.2014 l. 93 
śp. Helena ZASKÓRSKA-PARADOWSKA  27.IX.2014 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

13.X 
(poniedziałek) 

730 † Edwarda 

1800 † Romana GUTA 

14.X 
(wtorek) 

730 † Romana GUTA 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Dominika, z racji 18 urodzin 

15.X 
(środa) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Jadwigi i Zygmunta POROWSKICH 

16.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Romana GUTA 

17.X 
(piątek) 

730 † Romana GUTA 

1800 † Andrzeja LUDWINA, w 11 rocznicę śmierci 

18.X 
(sobota) 

730 † Romana GUTA 

1800 

† Stefana, Józefa i Marianny OLCZAKÓW, 

Jerzego i Teresy GUTOWSKICH 

† Jana NOGALA w 4 rocznicę śmierci, 

Wiesława NOGALA, 

rodziców NOGALÓW i HAKOWSKICH 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE w 3 rocznicę ślubu 

† Albina BOROWSKIEGO 

† Adama, Ireny i Jana ZAJĄCÓW, 

Stefanii, Stanisława i Mariana GOMUŁKÓW 

† Marii BOCZKOWSKIEJ, w 8 rocznicę śmierci, 

Zofii, Stanisława i Anny BOCZKOWSKICH, 

Wandy OSSOWSKIEJ 

19.X 
(niedziela) 

845 † Jakuba WÓJCIKA 

1030 
† Ewy STRZELECKIEJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Ksawerego STRZELECKIEGO, w rocznicę śmierci 

1200 † Romana GUTA 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci, 

Zenona BARAŃSKIEGO, 

Mariana BARANA, Janiny SYKULAK 

POLSKIE MADONNY: PANI FATIMSKA Z TRZEBINI 
Trzebinia, miasteczko małopolskie, korzeniami sięga średniowiecza. 

Już w 1325 istniała tam parafia pw. św. Piotra i Pawła. 

Ponieważ w XIX w., za czasów zaboru austriackiego, w okolicach narodził 

się przemysł, potrzeby ewangelizacyjne stały się za duże dla jednej parafii. 

Wówczas, w 1903, do Trzebini przybyli oo. salwatorianie. 

26.VI.1910 poświęcono kamień węgielny nowego kościoła. W 1928 pow-

stało zamknięte centrum rekolekcyjne dla osób wszystkich stanów. W ta-

kich rekolekcjach, w 1938, po zdaniu matury, uczestniczył niejaki Karol 

Wojtyła. Wiele lat później, wspominał, że tam rodziło się jego powołanie… 

Kult MATKI BOŻEJ Z FATIMY zaczął się już przed pojawieniem się w Trzebnicy 

JEJ figurki. A mianowicie 13.V.1950, w najgorszych latach komu-

nazistowskiej, rosyjskiej okupacji, niejaki ks. Stanisław Szarek, wpadł 

na pomysł odprawiania czuwań maryjnych. Odtąd, przed symboliczną 

grotą, co miesiąc, od maja do października, w sobotę po 13 dniu miesiąca, 

wierni gromadzili się na takich czuwaniach… 

I to dla nich w 1962 sprowadzono z Fatimy, wykonaną z drewna cedrowe-

go, o wys. 180 cm, figurę MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ… 

Kościoła jeszcze nie było - nie zdążono go wybudować 

przed wojną, później też było niełatwo. Ale istniała 

kaplica pw. Matki Bożej i to w niej, w 1967, umieszczono 

figurkę MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. Tego samego roku u JEJ 

stóp modlił się ówczesny metropolita krakowski, 

abp Karol Wojtyła. Rok później pisał do oo. Salwatoria-

nów: „Mając na uwadze przeszłość Waszej Parafii, 

która nie trwa długo, pragnę […] szczególnie to uwy-

datnić, że stanowi ona bezcenny wkład w tysiąclecie 

chrześcijaństwa na naszej ziemi…” 

10.VI.1983 jego następca w Krakowie, Franciszek 

kard. Macharski wreszcie poświęcił nową świątynię. 

13.V.1997 stała się ona sanktuarium. Kilka miesięcy 

później, 13.IX.1997. na głowę FATIMSKIEJ MARYI pobło-

gosławione na Błoniach w Krakowie w 1996 przez 

Jana Pawła II korony włożył kard. Macharski. 

Z okazji koronacji Papież pisał: „MATKA PIĘKNEJ 

MIŁOŚCI będzie dla chrześcijan podążających 

ku Wielkiemu Jubileuszowi trzeciego tysiąclecia 

GWIAZDĄ nieomylnie kierującą nasze kroki ku CHRYS-

TUSOWI PANU…” 

W nocy 7/8.VI.2013 dokonano profanacji figury DZIEWICY FATIMSKIEJ. Próbo-

wano zerwać koronę uszkadzając ją przy okazji. Wyłamano jedną z rąk 

MARYI a w drugiej uszkodzono palec. W rezultacie 21.VII.2013 nowy 

metropolita krakowski, Stanisław kard. Dziwisz, ponownie JĄ poświęcił … 

il. MATKA BOŻA FATIMSKA – sanktuarium Trzebinia; źródło” www.trzebinia.salwatorianie.pl 

UN UOMO VENUTO… 
Nadszedł z daleka, gdzie zbóż złote łany 

Urok ich w oczach lśnił niezapomniany 

Acz serce Auschwitz wiatrem targał zimnym 

W miłość uwierzył i pisał jej hymny. 

W miłość co serce wypełnia każdego. 

Miłość bliźniego. 

Nadszedł z daleka, w pokornym cierpieniu 

Dzierżąc ksiąg mądrość na swoim ramieniu. 

Padł strzał… I łzami wezbrała powieka 

I świat zapłakał nad losem człowieka, 

Odnalazł serce co silnie wciąż krwawi. 

Prawda was zbawi. 

Uparty pielgrzym biało przyodziany 

Przez kraje, lądy, morza i oceany, 

Kroczy a w oczach jego żal i trwoga, 

Że świat w złą stronę wiedzie grzeszna droga. 

Wojna, nienawiść w sercach tylu wzbiera! 

A prawda umiera… 

Idź, by znów rozum prawdą rozjaśnił PAN, 

Idź, słowa życia przysporzyć i nam. 

Idź, tam gdzie wojna, gdzie bieda i głód, 

Gdzie już usypali godności twej grób. 

Idź, a serce rytm niech trwale wybija 

Kain to też i ja. 

Trąby anielskie ze wschodu zabrzmiały. 

Świat oddech wstrzymał –„wieczne” drgnęły powały. 

I zakrzyknęli „niechaj z woli BOGA 

Ku wolności znów biegnie nasza droga”. 

Rozściel ramiona, naucz syna swego 

Miłości bliźniego. 

Idź, by znów rozum prawdą rozjaśnił PAN, 

Idź, słowa życia przysporzyć i nam. 

Idź, gdzie robactwo, trądu trudna skaza, 

A siostra twoja ma imię zaraza. 

Idź, a serce rytm niech trwale wybija 

Kain to też i ja 

MINGHI, Amadeusz, tłumaczenie na podstawie wersji Izabelii Kopeć 
Il. JAN PAWEŁ II — obraz olejny, muzeum, Polski Dom Pielgrzyma, Rzym; źródło: www.dziennik.com 

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.trzebinia.salwatorianie.pl/
http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/kontynuujemy-dzielo-jana-pawla-ii
http://www.swzygmunt.knc.pl/

