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Wszystko, co CHRYSTUS przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w NIM i aby ON przeżywał to w nas. 

„Przez WCIELENIE swoje SYN BOŻY zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22. 

Jesteśmy powołani do tego, by stawać się coraz bardziej jedno z NIM. 

Jako członkom swego CIAŁA daje ON nam udział w tym, co przeżył w ludzkim ciele dla nas i jako nasz wzór: 

„Powinniśmy przedłużać i dopełniać w sobie zbawcze dzieło CHRYSTUSA; powinniśmy prosić GO często, aby doprowadził je do ostatecznego wypełnienia w nas 

i w całym Kościele… 

Tymczasem SYN BOŻY pragnie przekazać nam, jakby rozwijać i przedłużać swe misteria w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask, których chce 

nam udzielić, oraz skutków, których dzięki tym misteriom pragnie w nas dokonać. 

W takim znaczeniu CHRYSTUS pragnie dopełnić w nas swoje misteria”św. Jan Eudes, Tractatus de regno Iesu, por. Liturgia Godzin, IR, Godzina czytań z piątku 33 tygodnia zwykłego. [KKK, 521] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS NAUCZAJĄCY W ŚWIĄTYNI — HOLE, William Brassey (1846, Salisbury –1917, Edinburgh) 

fragm., ok. 1900, farby wodne, w „Życie Jezusa z Nazaretu”, 1906; źródło: www.marysrosaries.com 

Z KSIĘGI PROROKA PROROKA EZECHIELAEZ 18, 25-28 

Tak mówi PAN BÓG: 

»Wy mówicie: 

'Sposób postępowania PANA nie jest słuszny'. 

Słuchaj jednakże, domu Izraela: 

Czy MÓJ sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze 

postępowanie jest przewrotne? 

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu 

i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. 

A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje 

według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. 

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, 

i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 6A) 

REFREN: Wspomnij, o PANIE, na SWE miłosierdzie 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na SWOJE miłosierdzie, PANIE, 

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 

lecz o mnie pamiętaj w SWOIM miłosierdziu 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 2, 1-11 

Bracia: 

Jeśli jest jakieś napomnienie w CHRYSTUSIE, 

jeśli jakaś moc przekonująca MIŁOŚCI, 

jeśli jakieś uczestnictwo w DUCHU, 

jeśli jakieś serdeczne współczucie – 

dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: 

tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, 

a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 

ani dla próżnej chwały, 

lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. 

To dążenie niech was ożywia; ono też było w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

ON to, istniejąc w postaci BOŻEJ, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z BOGIEM, lecz ogołocił SAMEGO SIEBIE, przyjąwszy postać sługi, stając się 

podobnym do ludzi. 

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył SAMEGO SIEBIE, stając się 

posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył i darował MU imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię JEZUSA zgięło się każde kolano istot niebieskich 

i ziemskich, i podziemnych. 

I aby wszelki język wyznał, że JEZUS CHRYSTUS jest PANEM – ku chwale BOGA 

OJCA. 

AKLAMACJAPOR. J 10, 27 Alleluja, alleluja, alleluja 

MOJE owce słuchają MEGO głosu, 

JA znam je, a one idą za MNĄ. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 21, 28-32 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Co myślicie? 

Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 

'Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy'. 

Ten odpowiedział: 

'Idę, panie!', lecz nie poszedł. 

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. 

Ten odparł: 

'Nie chcę'. 

Później jednak opamiętał się i poszedł. 

Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?« 

Mówią MU: 

„Ten drugi”. 

Wtedy JEZUS rzekł do nich: 

»Zaprawdę, powiadam wam: 

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 

Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwie-

rzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. 

Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby 

mu uwierzyć«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=File:Jesus-preaching-in-the-Temple-001.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji: 

 spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 w kościele spotkanie kandydatów do bierzmowania 

i ich rodziców. 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 
 Na prośbę Episkopatu Polski zbiórka do puszek z przez-

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

 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie w kościele 

o 1730. 
 5.X (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 W czasie Mszy św. o 1800 modlitwy o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

 6.X (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci i RÓŻANIEC. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Możliwe jest ustalenie wizyty kapłana do chorych. Zapisy 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej, do środy włącznie. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 7.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Święto MATKI BOŻEJ RÓ-
ŻAŃCOWEJ. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 
 „Różaniec do granic” – na zakończenie obchodów 

100. rocznicy objawień fatimskich, w kolejną 446. rocznicę 
bitwy pod Lepanto, gdy państwa Świętej Ligi skupione 
wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę muzułmań-
skiego Imperium Osmańskiego, wierni zbierają się wzdłuż 
granic naszego kraju i o jednej godzinie, 1400, odmówią 
cztery części RÓŻAŃCA w intencji Polski i całego świata. 

 Zapraszamy! wszystkich do włączenia się w tę inicjatywę. 

Dla chętnych organizowany jest jednodniowy wyjazd 
autokarem do kościoła stacyjnego w Mielniku w diec. dro-
hiczyńskiej, przy wschodniej granicy Polski. Wyjazd o 700, 
sprzed kościoła. Dojdzie do skutku, jeśli zgłosi się odpo-
wiednia liczba chętnych. Koszt ok. 30 zł. Szczegóły – 
na plakacie przed kościołem. Zapisy – w zakrystii. 

 Wszystkich, którzy nie będą w stanie udać się nad naszą 
granicę, zapraszamy! na 1400 do naszego kościoła, by tam 

włączyć się we wspólną, narodową modlitwę. 
 8.X (niedziela): XVII DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem: „Idźmy 

naprzód z nadzieją!”. 
 Tradycyjnie jednym z wymiarów obchodów będzie zbiórka 

do puszek przed kościołem z przeznaczeniem na fundusz 
stypendialny dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 

 15.X (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci 
przygotowujących się do 1. Komunii św. 

 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 ok. 350 tys. zł. 
Prace mogłyby się rozpocząć na początku października i przy 
sprzyjających warunkach zakończyć 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. 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 22.X, na 
sumie. Zgłoszenia do 13.X w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 15.V, po sumie, w kościele. 

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

24.IX Jakub ŻÓŁTAŃSKI, Brześce 

 

24.IX Julian WĘGRZYNEK, Szymanów 
24.IX Paweł ANISZEWSKI, Brześce 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

2.X 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Leokadii SOBCZAK, w 2. rocznicę śmierci 

3.X 
(wtorek) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800 † Teresy SERAFIN 

4.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wacławy, Antoniego i Eugeniusza ZDUŃCZYKÓW 

5.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marii i Anny BOCZKOWSKICH, 

Wandy OSSOWSKIEJ, 

Zofii i Stanisława BOCZKOWSKICH 

6.X 
(piątek) 

730 dziękczynna, z BOŻYM błogosławieństwem, dla Joanny i Łukasza 

1545 † Stanisława SIDUNA, w 11. rocznicę śmierci 

1800 
† Józefa WYSZOGRODZKIEGO, 

Albina i Stefanii BOROWSKICH, 

Janiny i Michała WRONIECKICH 

7.X 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Romana i Emilii DOMINIKÓW 

8.X 
(niedziela) 

845 
† Jadwigi, Aleksandra i Lucjana PIEŃKOWSKICH, 

Haliny i Stanisława STĘPNIEWSKICH 

1030 
† Jana i Dariusza OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 
† Bronisławy KORNAS, 

Stefana JAGIEŁŁO, z racji imienin, 

zmarłych z rodzin KORNASÓW i JAGIEŁŁÓW 

1800 
† Tadeusza KANABUSA, w 30. rocznicę śmierci, 

Marianny KANABUS 

MATKI POLSKIE… 
Ojcze Święty, my, kobiety polskie, walczymy w Warszawie, kierowane przez nasz 

patriotyzm i przywiązanie do ziemi Ojców naszych. Brak nam żywności i środków 

opatrunkowych […] Warszawa jest w gruzach. Niemcy mordują rannych w szpitalach. 

Kobiety i dzieci pędzą przed czołgami. Nie są przesadą wiadomości, że na ulicach 

Warszawy walczą dzieci, niszcząc czołgi nieprzyjacielskie butelkami z benzyną. My, 

matki, patrzymy na naszych synów, którzy giną za wolność i za naszą ziemię. Nasi 

mężowie, synowie i bracia walcząc do dnia dzisiejszego nie mają praw i nie są uznani 

za kombatantów. Ojcze Święty, nikt nam nie pomaga. Armie rosyjskie już od […] tygo-

dni stoją u bram Warszawy, nie posuwając się z pomocą ani kroku. Z Anglii dopiero 

teraz otrzymujemy pomoc, jednak w znikomej ilości. Świat nie chce wiedzieć o naszej 

walce. Jedynie Bóg jest z nami. Ojcze Święty, Namiestniku naszego Pana i Władcy, 

jeśli nas usłyszysz, udziel błogosławieństwa Bożego kobietom polskim walczącym 

o Kościół i Wolność. 

Apel kobiet polskich do papieża, Warszawa 1944 

Opłakujmy godzinę 

kiedy się wszystko zaczęło, 

kiedy padł pierwszy strzał. 

Opłakujmy sześćdziesiąt trzy dni 

i sześćdziesiąt trzy noce 

walki. I godzinę 

kiedy się wszystko skończyło. 

Kiedy na miejsce, gdzie było milion ludzi, 

przyszła pustka po milionie ludzi. 

ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna (1909, Warszawa – 1984, Kraków) – „Ostatnie polskie powstanie” 
il. MATKA BOŻA ARMII KRAJOWEJ — drzwi wejściowe katedry garnizonowej, Warszawa; źródło: zasoby własne 

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.zsz-gk.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

