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Cudzołóstwo jest niesprawiedliwością. Ten, kto je popełnia, nie dotrzymuje podjętych zobowiązań. Rani znak przymierza, jakim jest węzeł małżeński, narusza 

prawo współmałżonka i godzi w instytucję małżeństwa, nie dotrzymując umowy znajdującej się u jego podstaw. Naraża na niebezpieczeństwo dobro 

rodzicielstwa ludzkiego oraz dzieci, które potrzebują trwałego związku rodziców. [KKK, 2381] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEDNOŚĆ DUSZ — AUSTIN, Katarzyna 

źródło: www.lordsart.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 2, 18-24 

PAN BÓG rzekł: 

»Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc«. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, 

PAN BÓG przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im naz-

wę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę 

„istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom po-

wietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł 

odpowiedniej mu pomocy. 

Wtedy to PAN sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy 

spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym PAN 

BÓG z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero 

jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się 

ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 (127), 1-2. 3. 4-6 (R.: por. 5)) 

REFREN: Niechaj nas zawsze PAN BÓG błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który się boi PANA 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twojego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi PANA. 

Niechaj cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. 

Pokój nad Izraelem. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 2, 9-11 

Bracia: 

Widzimy JEZUSA, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią 

ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski BOŻEJ za wszystkich zaznał 

śmierci. 

Przystało bowiem TEMU, dla którego wszystko i przez którego wszystko, 

który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienie. 

Tak bowiem CHRYSTUS, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświę-

ceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich 

braćmi swymi. 

AKLAMACJA1 J 4, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, BÓG w nas mieszka 

i miłość ku NIEMU jest w nas doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 10, 2-16 

Faryzeusze przystąpili do JEZUSA i chcąc Go wystawić na próbę, pytali GO, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: »Co wam nakazał Mojżesz?«. 

Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 

Wówczas Jezus rzekł do nich: »Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie. 

Lecz na początku stworzenia BÓG ‘stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 

i będą oboje jednym ciałem’. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 

Co więc BÓG złączył, tego człowiek niech nie rozdziela«. 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali GO o to. Powiedział im: »Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 

cudzołóstwo«. 

Przynosili MU również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 

zabraniali im tego. A JEZUS widząc to, oburzył się i rzekł do nich: »Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do MNIE, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem 

należy królestwo BOŻE. 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa BOŻEGO jak dziec-

ko, ten nie wejdzie do niego«. 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. AUGUST ANDRZEJ ROMAN MARTINEZ, MĘCZENNIK 
Roman Martinez y Fernandez urodził się 6.V.1910 
w Santander, nad Zatoką Biskajską w Hiszpanii… 

Był jedynym dzieckiem wojskowego. Matka prowa-
dziła dom. 

Uczył się w szkole prowadzonej przez Zgromadzenie 
Braci Szkół Chrześcijańskich, czyli lasalianów. 

Tam przyszło powołanie – bardzo wczesne, bowiem 
miał zaledwie 11 lat… 

Jego zamiarom sprzeciwiła się niedawno owdowiała 
matka, Był wszak jej jedynym synem. Ale wówczas 
ciężko zachorował. W rozpaczy matka przyrzekła 
BOGARODZICY, że „puści syna, jeśli wyzdrowieje”… 

Wyzdrowiał i 8.VIII.1922 rozpoczął dalsze nauki w la-
saliańskiej szkole w Bujedo w prowincji Burgos. Tam 
też 3.II.1926, rozpoczął nowicjat, przyjmując zakonne 
imiona Augusta Andrzeja. 

Pierwsze śluby zakonne złożył 15.VIII.1927. 

Jeszcze przez dwa lata przygotowywał się do podjęcia posługi nauczycielskiej, 
by w 1929 zacząć nauczać w szkole lasaliańskiej w Valladolid. 

W 1932-3 odbył zasadniczą służbę wojskową, ale do nauczania już nie powrócił. 
W Hiszpanii rozpoczęła się bowiem lewacka rewolucja. Jednym z pierwszych 
aktów zabroniono zakonnikom i mnichom nauczać w szkołach… 

Przeniósł się więc do domu zakonnego w Turónie, w Asturii. 

Tam zastała go m.in. marksistowska rewolucja w Asturii. 5.X.1934, w czasie 
Mszy św., lasaliański klasztor zaatakowała rozszalała tłuszcza… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.lordsart.com/unofsogi.html
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NFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla dzieci o 1545. 
 4.X (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

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

 5.X (poniedziałek): O 1900 spotkanie 1. grupy kandydatów przy-
gotowujących się do sakramentu bierzmowania. 

 10.X (sobota): 

 O 1640 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 11.X (niedziela): 37. rocznica wyboru Karola kard. Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. XV Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II 

– PAPIEŻ RODZINY”: 
 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza! do wspól-

nej modlitwy w łączności ze św. Janem Pawłem II i pa-

pieżem Franciszkiem. 
 Tradycyjna zbiórka na fundusz stypendialny dla najzdol-

niejszej, a ubogiej młodzieży – przed kościołem. 
 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 25.X, na su-

mie. Zgłoszenia do 16.x w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.X po sumie, w kościele. 

 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 
Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

27.IX Alan WRONA, Brześce 

 

27.IX Gabriela ROMANIUK, Szymanów 
27.IX Igor WOJCIECHOWSKI, Czernidła 
27.IX Natalia BARAN, Konstancin-Jeziorna 
27.IX Rafał ŚWIĄTKIEWICZ, Kawęczyn 
27.IX Wiktoria Sandra RACZYŃSKA, Obory 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

3.X Maciej SADOWSKI i Małgorzata Magdalena GOSS 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

6.X 
(wtorek) 

730 dziękczynno–błagalna, w intencji Sióstr Benedyktynek z Siedlec 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

7.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

8.X 
(czwartek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Dominika, z racji rozpoczęcia studiów 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

9.X 
(piątek) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1800 † Stanisława MŁYNARCZYKA, w 2 rocznicę śmierci 

10.X 
(sobota) 

730 † Wiesława KUCICKIEGO 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.X 
(niedziela) 

845 
† Józefa OLESIŃSKIEGO,w 16 rocznicę śmierci, 

Dariusza OLESIŃSKIEGO, 

Józefa i Krystyny ŚLIWKÓW 

1030 

† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Bernarda i Doroty, z racji 25 rocznicy ślubu 

1200 

† Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

Jana i Wiesława NOGALÓW 

† rodziców i rodzeństwo: Władysławy i Władysława 

KASPRZYKÓW, Ireny, Teodory i Tadeusza 

1800 † Wiesława KUCICKIEGO 

POLSKIE MADONNY: MATKA ZBAWICIELA Z WARSZAWY 

NAJŚWIĘTSZA PANNO, nad TWÓJ obraz zacniejszego 

Polska nie ma klejnotu, więc się szczyci z tego, 

Bo ktokolwiek strapiony do niego przychodzi, 

Z wielką pociechą swoją do domu odchodzi. 

Brońże nas i strzeż granic Królestwa Polskiego, 

O PANNO PRZENAŚWIĘTSZA, dla obrazu TWEGO. 
Piotr Hyacynt PRUSZCZ (1605, Tuchola - ok. 1668) 

W 1899 warszawski ordynariusz, abp Wincenty 

Chróściak-Popiel, zasugerował zbudowanie na te- 

renach pomiędzy ul. Marszałkowską i Mokotow-

ską w Warszawie Kościoła pw. Zbawiciela. 

Ufundowany przez wiernych, został częściowo u-

dostępniony już w 1903, a w 1907 przekazany 

w całości do użytku. Świątynię konsekrowano już później, bo 23.X.1927… 

Świątynia zawsze posiadała tylko jedną kaplicę – pw. Matki Zbawiciela, na-

wiązującej w formie do kształtu Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wa-

welu – siedzibie polskich królów. A w niej umieszczono wizerunek MATKI 

ZBAWICIELA – KRÓLOWEJ POLSKI, kopię JASNOGÓRSKIEJ MADONNY… 

Namalował GO w 1909, na podłożu metalowym-cynkowym, przymocowa-

nym do deski o wymiarach 130×87 cm, Franciszek Jędrzejczyk. 

Po poświęceniu na Jasnej Górze 8.XII.1909 wprowadzono GO do świątyni. 

Od początku MATKA ZBAWICIELA stała „na straży Warszawy i jej mieszkań-

ców”. W 1920, wobec zbliżającej się do Warszawy nawały rosyjskiej, przed 

wyruszeniem pod Radzymin, u stóp MADONNY przez 9 dni ze swymi 

żołnierzami modlił się gen. Józef Haller. Wspominał: 

„Dnia 14.VIII, jak dotąd każdego dnia, byłem obecny wczesnym rankiem 

na Mszy św. w kościele Zbawiciela, gdzie się rozpoczynała nowenna 

o uproszenie zwycięstwa. Podniosły i rozczulający był widok ołtarza MATKI 

BOŻEJ… otoczonego sztandarami, w głębokim skupieniu modlącymi się 

żołnierzami i cisnącymi się do ołtarza wiernymi z wszystkich sfer dla przy-

jęcia Komunii św. Wielu w kościele leżało krzyżem”… 

Warszawa i Polska zostały uratowane. I jakoś nie dziwi przyznanie zwy-

cięstwa nad Rosjanami wstawiennictwu MATKI BOŻEJ… 

MATKA ZBAWICIELA przetrwała też II wojnę światową. Przetrwała IX.1939 

i bombardowania Warszawy przez niemieckiego najeźdźcę. Przetrwała 

okupację, gdy niejednokrotnie gościła ukrywających się Żydów. Przetrwała 

Powstanie Warszawskie. Ale po nim Niemcy wysadzili kościół w powietrze. 

Uszkodzenia określono później na 70% konstrukcji budynku… 

Na szczęście MATKA ZBAWICIELA była bezpieczna, ukryta przez wiernych… 

Przetrwała też czasy komunistyczne, choć rosyjscy namiestnicy nakazali 

przesunięcie osi ul. Marszałkowskiej, aby zasłonić widok na kościół… 

W 1994 zaczęły się przygotowania do koronacji. OBRAZ wyposażono w no-

we sukienki. Umieszczono na nich daty ważnych wydarzeń XX w. 

poczynając od I wojny światowej, poprzez rosyjską inwazję roku 1920 

i II wojnę światową, na wyjeździe Rosjan z Polski w 1991 kończąc… 

Wreszcie papieskimi koronami ukoronował JĄ sam św. Jan Paweł II, 

13.VI.1999, na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Powiedział wówczas: „Prag-

nę raz jeszcze zawierzyć JEJ matczynej opiece cały lud wierny Warszawy”… 

Jesienią 2010 kościół został mianowany Sanktuarium Matki Zbawiciela. 

il. MATKA ZBAWICIELA, Warszawa; źródło: www.nasza-arka.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. AUGUST ANDRZEJ ROMAN MARTINEZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Razem z grupą siedmiu współbraci oraz spowiednikiem, pasjonistą, który właśnie 
odwiedział klasztor, został uwięziony i zaprowadzony do „domu ludowego”. 

8.X.1934 samozwańczy m.in. „komitet rewolucyjny” skazał wszystkich na śmierć. 

Wyrok przyjęli spokojnie. Wyspowiadali się i wybaczyli swym oprawcom. 

9.X.1934, po północy wyprowadzono ich z „domu ludowego. Ktoś zapamiętał, 
że br. August Andrzej wychodząc miał rzec: 

„Prowadźcie nas, gdzie chcecie. Jesteśmy gotowi – na wszystko”… 

Zaprowadzono ich pod cmentarz, gdzie czekał na nich specjalnie wykopany dół. 
Potrzebne były dwie salwy. Po drugiej zabójcy podeszli do zakonników i dobijali 
ich strzałami z pistoletów. 

Br. August Andrzej nie zdążył nawet złożyć ślubów wieczystych… 

„Rewolucja w Asturii” padła po dwóch tygodniach, ale w jej trakcie zdążono 
zamordować wielu księży katolickich i zniszczono 58 kościołów. Wzór zachowań 
rewolucyjnych wobec Kościoła został ustalony… 

Kilka miesięcy później, po upadku owej „rewolucji”, zwłoki pomordowanych 
wydobyto i przeniesiono uroczyście do specjalnego mauzoleum w Bujedo… 

A 2 lata później rewolucyjny szał ogarnął już całą Hiszpanię. W największej od cza-
sów starożytnych, a może i największej w historii w ogóle, fali prześladowań 
chrześcijan lewacy zamordowali 12 biskupów, 4,194 księży, 2,365 zakonników, 
283 zakonnice i setki tysięcy wiernych, a zniszczeniu uległo ponad 2,000 świątyń. 

Beatyfikował go 29.IV.1990 św. Jan Paweł II. Ten sam papież 21.XI.1999 

go kanonizował. (uroczystość 9 października 

il. na odwrocie: AUGUST ANDRZEJ ROMAN MARTINEZ; źródło: gloria.tv 

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.nasza-arka.pl/2010/rozdzial.php?numer=8&rozdzial=6
http://gloria.tv/?media=336558&language=YiwzPCkSG6u
http://www.swzygmunt.knc.pl/

