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W modlitwie chrześcijańskiej posuwamy się aż do przebaczenia nieprzyjaciołompor. Mt 5, 43-44. 

Przemienia ona ucznia, upodabniając go do jego NAUCZYCIELA. 

Przebaczenie jest szczytem modlitwy chrześcijańskiej; daru modlitwy nie przyjmie inne serce, jak tylko to, które jest zgodne z BOSKIM współczuciem. 

Przebaczenie świadczy również o tym, że w naszym świecie miłość jest silniejsza niż grzech. 

Dawni i współcześni męczennicy dają to świadectwo o JEZUSIE. 

Przebaczenie jest podstawowym warunkiem pojednaniapor. 2 Kor 5, 18-21 dzieci BOŻYCH z ich OJCEM i wszystkich ludzi między sobąpor. Jan Paweł II, encyklika 

Dives in misericordia, 14. [KKK, 2844] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O PRACOWNIKACH WINNICY — REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn (1606, Lejda – 1669, Amsterdam) 

fragm., 1637, olejny na płótnie, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 6-9 
Szukajcie PANA, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie GO, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 

Niech się nawróci do PANA, a TEN się nad nim zmiłuje, do BOGA naszego, 

gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli MOJE nie są myślami waszymi ani wasze drogi MOIMI drogami – 

mówi PAN. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi MOJE – nad waszymi drogami 

i myśli MOJE – nad myślami waszymi. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18A) 

REFREN: PAN blisko wszystkich, którzy GO wzywają 

Każdego dnia będę błogosławił CIEBIE 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, 

a wielkość JEGO niezgłębiona. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich SWYCH drogach 

i łaskawy we wszystkich SWOICH dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 1, 20C-24. 27A 

Bracia: 

CHRYSTUS będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez 

śmierć. 

Dla mnie bowiem żyć – to CHRYSTUS, a umrzeć – to zysk. 

Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? 

Nie umiem powiedzieć. 

Z dwóch stron doznaję nalegania: 

pragnę odejść, a być z CHRYSTUSEM, bo to o wiele lepsze; 

pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. 

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii CHRYSTUSOWEJ. 

AKLAMACJAPOR. DZ 16, 14B Alleluja, alleluja, alleluja 

Otwórz, PANIE, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali słów SYNA TWOJEGO. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 20, 1-16A 

JEZUS opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 

Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: 

'Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam'. 

Oni poszli. 

Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: 

'Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?' 

Odpowiedzieli mu: 

'Bo nas nikt nie najął'. 

Rzekł im: 

'Idźcie i wy do winnicy'. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: 

'Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich 

aż do pierwszych'. 

Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 

Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali 

po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 

'Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy 

ciężar dnia i spiekotę'. 

Na to odrzekł jednemu z nich: 

'Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? 

Weź, co twoje, i odejdź. 

Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? 

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?' 

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. RENAT GOUPIL, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 15.V.1608 w Saint-Martin-du-Bois w regionie Kraj Loary 
we Francji i tego samego dnia został ochrzczony. 

Był synem Hipolita i Łucji z domu Provost. 

Pracował jako chirurg w Orleanie, gdy przyszło powołanie, i 16.III.1639 wstąpił 
do nowicjatu zakonu jezuitów w Paryżu. Podjął studia teologiczne w Chantilly. 

Ze względu na stan zdrowia – słaby słuch – musiał jednak nowicjat przerwać. 

Pozostał jednakże w służbie jezuitów, jako wolontariusz – donné, świecki 
pracujący bez zapłaty – pomagając w pracy z chorymi. 

W 1640 wyjechał na misję do Saint-Joseph de Sillery, w prowincji Quebec 
w Kanadzie. Przez 2 lata był chirurgiem – opatrywał rany i upuszczał krew 
(ówczesna metoda zapobiegania chorobom i przypadłościom)… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_Parable_of_the_Laborers_in_the_Vineyard.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IX (niedziela): Na Mszy św. o 1030 rusza archidiecezjalna 

Biblijna Akademia Najmłodszych 2018, organizowana przez 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropoli-
talnej Warszawskiej oraz Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblij-
nego, mająca celu m.in. wsparcie form katechezy przypara-
fialnej dla dzieci i pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości 
Pisma Świętego. Uczestniczyć w niej mogą dzieci szkół pod-
stawowych. Konkurs od 24.IX.2017 do 2.IV.2018 przebiegać 
będzie w parafiach. Finał – 20.V.2018 w Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie 
parafiawinternecie.pl. Zapraszamy do udziału! 

 1.X (niedziela): 
 Kandydatów do bierzmowania i ich rodziców zapraszamy 

do kościoła na Mszę św. – sumę – o 1200, różaniec 
i spotkanie organizacyjne. 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 

 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie będzie. 
 Na prośbę Episkopatu Polski zbiórka do puszek z przez-

naczeniem na remont zabytkowej katedry w Gorzowie 
Wielkopolskim, zniszczonej w pożarze. 

 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie w kościele 

o 1730. 
 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! 

 21.X (sobota): Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Francisz-
ka Bielińskiego w Górze Kalwarii serdecznie zaprasza! swoich 

absolwentów na uroczyste obchody „Jubileuszu 50–lecia” 
szkoły. Zaproszenie i szczegółowe informacje można uzys-
kać w siedzibie szkoły i na jej stronie http://www.zsz-gk.pl. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Jan Paweł TKACZYK, kawaler z parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Paulina 

WALICKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.IX 
(poniedziałek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Krzysztofa, w 6. rocznicę ślubu. 

26.IX 
(wtorek) 

730 
† Marii CHUDZIŃSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci, 

Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, 

Kazimierza i Danuty ROLÓW 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Ewy i Dariusza, w 30. rocznicę ślubu. 

27.IX 
(środa) 

730  

1800 † Krzysztofa LEWKA, w 2. rocznicę śmierci 

28.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
† Haliny i Michała BOROWSKICH, 

Jadwigi BOROWSKIEJ, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW 

29.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

30.IX 
(sobota) 

730 
† Anny i Stefana ZAKRZEWSKICH, 

zmarłych z rodziny ZAKRZEWSKICH 

1800 † Bogusława BIERNACKIEGO 

1.X 
(niedziela) 

845 † Zbigniewa TRZEWIKA, w 20. rocznicę śmierci 

1030 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, 

dziadków Jana i Marianny KOCONÓW, 

Adama Zdzisława MŁOTKA 

1200 
w intencji członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

oraz księży posługujących w parafii 

1.X 
(niedziela) 1800 

† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

Z HIOBÓW W KONRADY… 
Po huraganach szarż tętniących w strzałach, 

po srebrnych dzwonach beznadziejnych bitew 

północ armat wezbrana echami bez dna. 

Upiór słońca odkrywał poszarpane ciała, 

przez dym i klęskę wstającego dnia. 

Kiedy serc zabrakło w śmierci pozostałej, 

ojczyzny szliśmy szukać i błękitu. 

Daremnych konań piołunowa wzniosłość 

gasła jak orły sztandarów – zdobytych, 

by straszyć rdzą hełmów przekleństwem porosłych 

i ramionami krzyży wiecznie pytać. 

Krwawiliśmy długo na straconych szańcach 

ręką BOGA rzucani na śmierć jak kamienie. 

Legliśmy – wilki wyjące na grobach 

bluźniąc ciskaniem połamanych szabel, 

w lochach cierpienia wygnańcy, naród Hiobów. 

Dziś na koturnach rozpaczy i męki 

patrzymy z bliska w prędką twarz historii 

i spod kół wojny miażdżącej nas w biegu 

krzyk oczu zastygły w jeden czarny punkt – 

z otchłani jęku, 

z dymu krematoriów – bunt. 

Dlaczego, 

jak to? 

Że czołg dziejów zarzuca ze zgrzytem na skręcie, 

dlatego ginąć jak zwierzęta w jatkach, 

dlatego nawet, 

dlatego Oświęcim? 

Z Hiobów w Konrady 

szaleni przez wielkość. 

Krzywd męki śmierci najświętszą pożogę 

i rozpacz zemsty krzyczącej o krew – 

rzucamy Polskę w twarz zimnego BOGA – 

obelgę. 

STROIŃSKI, Leon Zdzisław, ps. Marek Chmura (1921, Warszawa – 16.viii.1944, Warszawa) — „Po huraganach szarż tętniących…” 

il. POWSTANIEC PRZED GROBEM NA UL. MONIUSZKI — JOACHIMCZYK, Joachim (1914, Swornegacie – 1981, Gdańsk); źródło: twitter.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. RENAT GOUPIL, MĘCZENNIK 
W 1642 wziął udział w wyprawie o. Izaaka Joguesa 

w głąb kontynentu, do wiosek plemienia Huronów. 
Wzięło w niej udział ok. 40 osób, w tym 25 Hu-
ronów, wśród których było kilku wodzów… 

W pewnym momencie grupa została zaata-
kowana przez plemię Mohawków, należące 
do konfederacji Irokezów. 

Renat nie skorzystał z możliwości ucieczki, 
którą mu proponowano, by nie pozostawić współ-

towarzysza, o. Izaaka, samemu sobie… 

Wszystkich zagnano do wioski Ossernenon 
nad rzeką Mohawk, ok. 9 mil od dzisiejszej 
miejscowości Auriesville, we współczesnym 
amerykańskim stanie Nowy Jork. 

Tam poddano ich torturom. Byli bici kijami, 
wyrywano im paznokcie, po czym ściągano 
z okaleczonych palców skórę, ucinano pal-
ce, nagich przywiązywano do podłoża i do-
zwalano dzieciom na rzucanie rozpalonych 
drągów i węgli na ich ciała, urządzano 
„ścieżki zdrowia” pędząc nieszczęśników 
między szeregami Indian bijących na oślep 
kijami i pałkami i wbijających je w jątrzą-

ce się i krawiące rany… 

Wówczas Renat – ze straszliwie już zniekształconą i poranioną twarzą – złożył, 
na ręce o. Izaaka, śluby zakonne, jako brat świecki. 

29.IX.1642, gdy dotarli do Ossernenon i gdy przeżegnał indiańskie dziecko 
znakiem krzyża, został przez Indianina uderzony toporkiem — tomahawkiem – 
w głowę. Zmarł z imieniem JEZUSA na wargach… 

Większość z Huronów towarzyszących grupie misjonarzy było już katolikami. 
Wszyscy zostali – po rytualnych torturach – zamordowani przez Mohawków 
i Irokezów. Przeżył natomiast o. Izaak, wykupiony przez holenderskich kupców, 
by powrócić kilka lat później i ponieść śmierć męczeńską… 

Renat to pierwszy północno-amerykański, kanadyjski męczennik. 

Beatyfikowany został 21.VI.1922 przez Piusa XI. Ten sam papież kanonizował go 
29.VI.1930, w gronie 8 męczenników kanadyjskich, wśród których był i o. Izaak. 

Jest patronem anestezjologów. (uroczystość 29 września) 

il.: RENAT GOUPIL – współczesne wyobrażenie; źródło: www.playwrightshorizons.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 
 

http://www.parafiawinternecie.pl/
http://www.zsz-gk.pl/
https://twitter.com/i/web/status/833645520669274116
https://www.playwrightshorizons.org/shows/trailers/backstory-theres-saint/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

