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[…] Przebaczenie [nieprzyjaciołomPOR. MT 5, 43-4
] [z modlitwy chrześcijańskiej], BOSKIE ze swej istoty, nie ma ani granic, ani miaryPOR. MT 18, 21-22; ŁK 17, 3-4. 

Jeśli chodzi o obrazę („grzechy”ŁK 11, 4 według [św. Łukasza] lub „winy”MT 6, 12 według [św. Mateusza]), to w gruncie rzeczy jesteśmy zawsze dłużnikami: 

„Nie bądźcie nikomu nic dłużni poza wzajemną miłością”RZ 13, 8. 

KOMUNIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ jest źródłem i kryterium prawdy wszelkich relacjiPOR. 1 J 3, 19-24. 

KOMUNIĘ tę przeżywamy w modlitwie, zwłaszcza w EUCHARYSTIIPOR. MT 5, 23-24: 

„BÓG nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. 

Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze swoimi braćmi… 

Najwspanialszą ofiarą dla BOGA jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w OJCU, SYNU i DUCHU ŚWIĘTYMŚW. CYPRIAN, DE DOMINICA ORATIONE, 23. [KKK, 2845] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

NIEWDZIĘCZNY SŁUGA — BURNAND, Eugeniusz (1850, Chateau Billens – 1921, Paryż) 

1908, rysunek, z „Les Paraboles”; źródło: ww.eugene-burnand.com 

Z MĄDROŚCI SYRACHASYR 27, 30 – 28, 7 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. 

Tego, kto się mści, spotka pomsta od PANA, ON grzechy jego dokładnie 

zachowa w pamięci. 

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci od-

puszczone grzechy. 

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u PANA szukać będzie 

uzdrowienia? 

Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać 

będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? 

Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego 

odpuszczenie grzechów? 

Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, 

o śmierci, i trzymaj się przykazań! 

Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu 

NAJWYŻSZEGO, i daruj obrazę! 

PSALM RESPONSORYJNYPS 103 (102), 1B-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: POR. 8A) 

REFREN: PAN jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię JEGO. 

Błogosław, duszo moja, PANA 

i nie zapominaj o wszystkich JEGO dobrodziejstwach. 

ON odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

ON twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Nie zapamiętuje się w sporze, 

nie płonie gniewem na wieki. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 

tak wielka jest łaska PANA dla JEGO czcicieli. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 14, 7-9 
Bracia: 

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem 

żyjemy, żyjemy dla PANA; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla PANA. 

I w życiu więc, i w śmierci należymy do PANA. 

Po to bowiem CHRYSTUS umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad u-

marłymi, jak nad żywymi. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak JA was umiłowałem« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 18, 21-35 

Piotr podszedł do JEZUSA i zapytał: 

„PANIE, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? 

Czy aż siedem razy?” 

JEZUS mu odrzekł: 

»Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć 

ze swymi sługami. 

Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 

dziesięć tysięcy talentów. 

Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 

dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: 

'Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam'. 

Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był wi-

nien sto denarów. 

Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: 

'Oddaj, coś winien!' 

Jego współsługa padł przed nim i prosił go: 

'Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie'. 

On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 

długu. 

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. 

Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: 

'Sługo niegodziwy! 

Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 

Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą?' 

I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie od-

da całego długu. 

Podobnie uczyni wam OJCIEC MÓJ niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy 

z serca swemu bratu«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.eugene-burnand.com/Parables/unmerciful%20servant.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.IX (niedziela): „Anielskie piękno budzi świat” – festyn Zgro-

madzenia Sióstr od Aniołów w Parku Zdrojowym w Konstan-
cinie od 1300. Szczegóły w gablocie przed kościołem. 
Polecamy! 

 22.IX (piątek): „Różaniec rodziców za dzieci” – jak w każdy 
4. piątek miesiąca zapraszamy na modlitewne spotkanie 
po Mszy św. o 1800. 

 23.IX (sobota): 
 „Świadek Wolności” – happening edukacyjny Ruchu 

Światło-Życie, na Placu Piłsudskiego w Warszawie (1330–
2200), w ramach kampanii „Nie piję, bo kocham” – 
odpowiedzi Ruchu na uchwałę Sejmu RP z III.2017 w 
sprawie trzeźwości Narodu – stanowiący też część 
obchodów 30. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Franci-
szka Blachnickiego, założyciela Ruchu. W programie gry 
i zabawy dla całych rodzin, prezentacje diakonii, spot-
kania i debaty z udziałem osobowości świata mediów, 
sportu, filmu, etc., koncerty. Polecamy! 

 W Konstancinie, w Parku Zdrojowym (1100-1900), festyn 
Konstancińskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 
Constans 2010, promujący trzeźwy i zdrowy styl życia. 

 Chrzty w sierpniu w 4. niedzielę miesiąca, 24.IX, na sumie. 
 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-

cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu kościoła, naprawa pęknięć i ubytków stro-
pu i w nawach bocznych. Wstępny kosztorys to 350 tys. zł. 
Prace mogłyby się rozpocząć w 2. poł. września lub na po-
czątku października i przy sprzyjających warunkach zakoń-
czyć w grudniu, co zależy aliści od dostępności środków. 
Rada zwraca się zatem o ofiary na remont wspólnego 
domu, np. na numer konta parafialnego: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Już teraz serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Sabina KANAK  4.IX.2017 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.IX 
(poniedziałek) 

730 
† Tadeusza KARASZKIEWICZA, w miesiąc po śmierci, 

Zofii, Tomasza i Janiny KARASZKIEWICZÓW, 

zmarłych z rodziny KORNASZEWSKICH 

1800 
† Jerzego i Janiny NIEDZIELSKICH, 

Łucji i Jana MAGDZIARZÓW, zmarłych z rodziny KULESZA 

19.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Tadeusza ŻURAWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Barbary ŻURAWSKIEJ 

20.IX 
(środa) 

730  

1800 

† Stefana DUDKA, w 10. rocznicę śmierci, 

Genowefy DUDEK, Józefa i Anny CIEŚLIKOWSKICH, 

Jana i Jadwigi DUDKÓW, Jana GOSŁAWSKIEGO, 

Mariana CIEŚLIKOWSKIEGO, 

Kazimierza GRZELKI, w 8. rocznicę śmierci, 

Antoniego Waldemara WROCHNY, Stefana WIADERKA 

21.IX 
(czwartek) 

730  

1800 † Krystyny BUJEŃCZYK, w miesiąc po śmierci 

22.IX 
(piątek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

23.IX 
(sobota) 

730  

1800 † Jana i Wiesława NOGALÓW 

24.IX 
(niedziela)) 

845 
† Zofii, Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH 

1030 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Stefana PIETRASA 

CHRYSTUS Z KULĄ W TYLE GŁOWY… 
Długośmy na ten dzień czekali 

Z nadzieją niecierpliwą w duszy 

Kiedy bez słów towarzysz Stalin 

Na mapie fajką strzałki ruszy 

Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy 

I zanim zmilkł zagrzmiały działa 

To w bój z szybkością nawałnicy 

Armia Czerwona wyruszała 

A cóż to za historia nowa? 

Zdumiona spyta Europa 

Jak to? - To chłopcy Mołotowa 

I sojusznicy Ribbentropa 

Zwycięstw się szlak ich serią znaczył 

Sztandar wolności okrył chwałą 

Głowami polskich posiadaczy 

Brukują Ukrainę całą 

Pada Podole, w hołdach Wołyń 

Lud pieśnią wita ustrój nowy 

Płoną majątki i kościoły 

I CHRYSTUS z kulą w tyle głowy 

Nad polem bitwy dłonie wzniosą 

We wspólną pięść, co dech zapiera 

Nieprzeliczone dzieci Soso 

Niezwyciężony miot Hitlera 

Już starty z map wersalski bękart 

Już wolny Żyd i Białorusin 

Już nigdy więcej polska ręka 

Ich do niczego nie przymusi 

Nową im wolność głosi „Prawda” 

Świat cały wieść obiega w lot 

Że jeden odtąd łączy sztandar 

Gwiazdę, sierp, Hackenkreuz i młot 

Tych dni historia nie zapomni 

Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł 

I święcić będą wam potomni 

Po pierwszym września – siedemnasty 

KACZMARSKI, Jacek Marcin (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk) „Ballada wrześniowa” 

 

il. LUDOBÓJCZE PRZYMIERZE; źródło: twitter.com 
— 23.IX.1939 podpisanie przez Rosję i Niemcy paktu Ribbetrop-Mołotow 
— IX.1939 – IV.1940 Intelligenzaktion, czyli akcja eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych 

na terenach przyłączonych przez Niemcy bezpośrednio do Rzeszy 
— 10.II.1940 pierwsza deportacja ok. 40 tys. Polaków na Syberię 
— 20.II.1940 trzecia metodyczna konferencja NKWD i Gestapo w Zakopanem (w willach „Pan Tadeusz” 

oraz „Telimena”), na temat „wymiany informacji i doświadczeń w zwalczaniu polskiego ruchu oporu, 
eliminacji polskiej inteligencji i elity przywódczej” 

— 2.III.1940 podpisanie przez rosyjskiego przywódcę socjalistycznego, Józefa Stalina, wyroku śmierci 
na kilkudziesięciu tysiącach Polaków przetrzymywanych w rosyjskich obozach koncentracyjnych 

— 27.IV.1940 rozkaz niemieckiego przywódcy socjalistycznego, Heinricha Himmlera, założenia obozu 
KL Auschwitz 

— IV–VII.1940 przeprowadzenie na terenie zarządzanego przez Niemcy Generalnego Gubernatorstwa 
Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej AB 

PATRON TYGODNIA: ŚW. PIOTR FILIBERT MAUBANT, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 20.IX.1803 w Vassy we Francji. W 1831 
wstąpił do paryskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. 

Po święceniach 13.VI.1829 został wysłany do Chin a następnie 
w XI.1835 do Korei – był tam pierwszym francuskim misjo-
narzem. Przybył do niezwykłego kraju, w którym duża część 
ludności nawróciła się bez udziału kapłanów. Po przybyciu za-
tem w ciągu jednego roku ochrzcił ok. 2,000 katechumenów… 

W 1837 wysłał trzech młodych Koreańczyków do Makau, 
do seminarium duchownego. Wiedza o tym dotarła do władz. 
Nastąpiły aresztowania wśród katolików. Torturami próbowano 
wymusić informacje o młodych seminarzystach. 

By zapobiec dalszym represjom bp Wawrzyniec Imbert poprosił Piotra Filiberta 
i innego kapłana, Jakuba Honoriusza Chastana, o ujawnienie się. Usłuchali 
i natychmiast zostali aresztowani. 21.IX.1839 zostali w Saenamteo ścięci… 

Obu w gronie 103 męczenników Korei beatyfikował 5.VII.1925 Pius XI, a 6.V.1984 
kanonizował św. Jan Paweł II… (uroczystość 21 września) 

il.: PIOTR FILIBERT MAUBANT – współczesne wyobrażenie; źródło: commons.wikimedia.org 

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 Michał BOGDAN 
 

https://twitter.com/i/web/status/833645520669274116
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_perboyre.jpg
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