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Bardzo często Kościół jest nazywany »BOŻĄ budowlą«1 KOR 3, 9. 

PAN porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnymPOR. MT 21, 42 PAR.; DZ 4, 11; 1 P 2, 7; PS 118, 22. 

Na tym fundamencie Apostołowie zbudowali KościółPOR. I KOR 3, 11.; od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. 

Ta budowla jest ozdabiana różnymi określeniami: 

„jest domem BOGA”, w którym mieszka JEGO rodzina; jest mieszkaniem BOGA w DUCHUPOR. 1 TM 3, 15; EF 2, 19-20; „przybytkiem BOGA z ludźmi”AP 21, 3, 

a przede wszystkim świętą świątynią, która ukazywana jako sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona przez świętych Ojców, a w liturgii 

jest słusznie upodobniona do Miasta świętego, nowego Jeruzalem. 

W tę świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy wbudowani tu na ziemiPOR. 1 P 2, 5. 

Jan Ewangelista kontempluje to Miasto Święte, przy odnowieniu świata ”zstępujące z nieba od BOGA, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty 

dla swego męża»AP 21,1-2. [KKK, 756] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

GŁOWICA WĘGŁA — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-94, farby wodne na papierze grafitowym, 18.1×13.3 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 5, 1-7 
Chcę zaśpiewać memu PRZYJACIELOWI pieśń o JEGO miłości ku swojej winnicy! 

PRZYJACIEL mój miał winnicę na żyznym pagórku. 

Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; 

pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. 

I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 

»Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 

między MNĄ a winnicą MOJĄ. 

Co jeszcze miałem uczynić winnicy MOJEJ, a nie uczyniłem w niej? 

Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy MOJEJ: 

rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, 

rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 

Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą 

osty i ciernie. 

Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz«. 

Otóż winnicą PANA ZASTĘPÓW jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem JEGO 

wybranym. 

Oczekiwał ON tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto 

krzyk grozy. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 80 (79), 9 I 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: POR. IZ 5, 7A) 

REFREN: Winnicą PANA jest dom Izraela 

Przeniosłeś winorośl z Egiptu 

i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, 

aż do Rzeki swoje latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie 

i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

Niszczy ją dzik leśny 

i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla SIEBIE. 

Już więcej nie odwrócimy się od CIEBIE, 

daj nam nowe życie, a będziemy CIĘ chwalili. 

Odnów nas, PANIE, BOŻE ZASTĘPÓW, 

i rozjaśnij nad nami SWOJE oblicze, 

a będziemy zbawieni. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 6-9 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 

i myśli w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 

co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: 

jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zoba-

czyliście u mnie, a BÓG pokoju będzie z wami. 

AKLAMACJAPOR. J 15, 16 Alleluja, alleluja, alleluja 

Nie wy MNIE wybraliście, 

ale JA was wybrałem, 

abyście szli i owoc przynosili. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 21, 33-43 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Posłuchajcie innej przypowieści. 

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją 

w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon 

jemu należny. 

Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. 

Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi 

tak samo postąpili. 

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: 

Uszanują mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 

'To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo'. 

Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 

Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?« 

Rzekli MU: 

„Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 

takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. 

JEZUS im rzekł: 

«Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

'Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. 

PAN to sprawił, i jest cudem w naszych oczach'. 

Dlatego powiadam wam: 

Królestwo BOŻE będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda 

jego owoce«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4547
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. NABOŻEŃ-

STWO RÓŻAŃCOWE dla dzieci w piątki o 1545. 
 8.X (niedziela): XVII DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem: „Idźmy 

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

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

 14.X (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 
 Po wypominkach NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

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

 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-
cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu, naprawa pęknięć i ubytków stropu i w na-

wach bocznych. Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Prace 
mogłyby się zacząć w październiku i przy sprzyjających oko-
licznościach zakończyć w grudniu, co zależy aliści od dostęp-
ności 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Halina GĄCIKOWSKA  27.IX.2017 l. 77 

śp. Mariusz Piotr RUSA  22.IX.2017 l. 48 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Stanisława MŁYNARCZYKA, 

zmarłych z rodzin GUTÓW i MŁYNARCZYKÓW 

10.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH, 

Marianny ZARZYCKIEJ, 

Zofii SZYMAŃSKIEJ 

11.X 
(środa) 

730  

1800 † Krystyny BUJEŃCZYK 

12.X 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski, 

dla Dominika, z racji urodzin 

1800 
† Franciszki, Antoniego, Sylwestra i Teresy BARANÓW, 

Marianny DĄBROWSKIEJ 

13.X 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Edwarda 

14.X 
(sobota) 

730 † Jana i Cecylii, Ireny, Pawła i Elżbiety 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.X 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 † Jakuba WÓJCIKA 

1200 
† członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

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

dla Anny i Jacentego BOROWSKICH, z racji 40. rocznicy ślubu 

1800 † Romanny, Józefa i Jana OPALIŃSKICH 

BĄDŹ NAM ANIOŁEM… 
KRÓLOWO POLSKI, KRÓLOWO ANIOŁÓW! 

TY, coś na świecie przebolała tyle, 

Gdy SYN TWÓJ zstąpił do ziemskich padołów, 

Skróć umęczonej Polsce TWEJ — mąk chwile! 

KRÓLOWO POLSKI, KRÓLOWO ANIOŁÓW, 

Roztocz ponad nią tęczę TWEJ opieki, 

Odwiąż jej ręce od katowskich kołów; 

Bądź jej Aniołem, teraz i na wieki! 

KRÓLOWO POLSKI, KRÓLOWO ANIOŁÓW! 

LILIO bez zmazy, TY gwiazdo poranna, 

Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna, 

Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów, 

Co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie, 

Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki 

I jak konania ból boli bezmiernie — 

Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki! 

KRÓLOWO POLSKI, KRÓLOWO ANIOŁÓW! 

Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie 

UKRZYŻOWANY — wniebowzięt po zgonie: 

Nie daj nas sieciom piekielnym na połów! 

Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojna leki, 

Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem, 

Wskrześ nas, o PANI, przed świata obliczem, 

Bądź nam Aniołem, teraz i na wielki! 

KRÓLOWO POLSKI, KRÓLOWO ANIOŁÓW! 

Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie, 

Lecz żadna z jego rozerwanych połów 

Już się nie modli, o MARYO, do CIEBIE! 

My jedni tylko, paląc się na stosie, 

Wciąż ślemy modły w TWÓJ bezmiar daleki — 

Poznasz, KRÓLOWO, poddanych po głosie; 

Bądź mym Aniołem, teraz i na wieki! 

KRASIŃSKI, Zygmunt (1812, Paryż – 1859, Paryż) – „Hymn” 
il. KRÓLOWA ANIOŁÓW — BATOWSKI KACZOR, Stanisław (1866, Lwów – 1946, Lwów) 

1931, olej na płótnie, 100 x 66 cm, własność prywatna; źródło: artyzm.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. INNOCENTY OD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA, MĘCZENNIK 
Manuel Canoura y Arnau na świat przyszedł 10.III.1887 
w wiosce Santa Cecilia de Valadouro w hiszpańskiej Galicji. 

W 1905 przyszło powołanie. W Deusto k. Bilbao, w Kraju 
Basków, wstąpił zatem do zakonu oo. pasjonistów, któ-
rych misją jest szerzenie kultu Męki PAŃSKIEJ, i rozpoczął 
nowicjat. Przyjął imię Innocentego od Niepokalanego 
Poczęcia. 27.VII.1905 złożył pierwsze śluby zakonne. 

Ok. 1906 w Mondoñedo w Galicji podjął studia teologiczne 
i filozoficzne. 14 lat później, 20.IX.1920 w Mieres, w As-
turii, otrzymał święcenia kapłańskie. 

Odtąd, zgodnie z charyzmatem pasjonistów, głosił 
homilie i nauczał w szkołach prowadzonych przez zakon. 

W 1934 był kapłanem w Mieres w Asturii. 

4.X.1934 na polecenie przełożonych udał się do kolegium pw. Matki Bożej z Co-
vadonga w Turón, prowadzonym przez braci lasalian, by uczniowie przed pierw-
szym piątkiem miesiąca mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 

Turón było osiedlem, w którym lasalianie prowadzili szkołę dla dzieci miejscowych 
górników, mimo iż od 1933 zakonnikom nie wolno było nauczać w szkołach. 
Większość górników wolała jednak posyłać potajemnie swoje pociechy do la-
salianów, niż do zsekularyzowanych szkół państwowych. 

O. Innocenty przyjechał do Turón w dniu, w którym komunistyczne i lewackie 
organizacje doprowadziły do wybuchu tzw. „rewolucji w Asturii”. Lewacy głoszący, 
iż „socjalizm musi uciec się do największej przemocy, aby usunąć kapitalizm”

Pio Moa, 

„Mity wojny domowej”
, planowali wprowadzić dyktaturę w stylu rosyjskiego komunizmu… 

Rebelia wybuchła również w Turón. Jej pierwszymi ofiarami stali się dyrektorzy 
firm górniczych i katoliccy duchowni. Dzień po wybuchu buntu, 5.X.1934 wcześnie 
rano, w czasie odprawiania w szkolnej kaplicy codziennej porannej Mszy św. 
przez o. Innocentego, lasaliańska placówka została zaatakowana przez rozszalałą 
tłuszczę komunistyczną. Zakonnicy i o. Innocenty zdążyli tylko spożyć CHLEB 

EUCHARYSTYCZNY, chroniąc GO przed profanacją… 

Przetrzymywano ich w „Casa del Pueblo” (pl. „dom ludowy”), który lewacy zamienili 
na więzienie. Próbowano ich namówić do przystąpienia do „rewolucji”. Odmówili. 

W ciągu następnych dni cele zapełniały się nowymi aresztowanymi. O. Innocenty 
i lasalianie nieustannie spowiadali się i pocieszali innych… 

W końcu 8.X.1934 „komitet rewolucyjny” podjął decyzję. 9.X.1934, po północy 
powiedziano zatrzymanym, że „idą kopać okopy wojskowe”. Gnani przez rze-
zimieszków poszli spokojnie przez uśpioną osadę, w stronę cmentarza. 

Modlili się i wspierali wzajemnie. 

Na miejscu czekał już na nich świeżo wykopany dół. Stanęli nad nim. Przed 
oczami mieli „rewolucjonistów”, z karabinami w dłoniach, a za nimi oświetlone, 
jaśniejące w ciemności ściany prowadzonej przez lasalianów szkoły… 

Potrzebne były dwie salwy plutonu egzekucyjnego. Po drugiej zabójcy podeszli 
do mordowanych i dobijali ich strzałami z pistoletów. Niektórych prawd. dobito 
uderzeniami kolb karabinów w głowę. Ciała ograbiono z ubrań… 

„Rewolucja w Asturii” padła po ok. 2 tygodniach. Zamordowano ok. 1,400 osób, 
w tym 37 duchownych i seminarzystów. Zniszczono 58 kościołów. 

Dwa lata później rewolucyjny szał ogarnął już całą Hiszpanię. Lewacy 
zamordowali wówczas 12 biskupów, 4,194 księży, 2,365 zakonników, 283 
zakonnice i setki tysięcy wiernych, a zniszczeniu uległo ponad 2,000 świątyń… 

O. Innocentego i 8 braci lasalian beatyfikował 29.IV.1990 św. Jan Paweł II. 
21.XI.1999 ich kanonizował. (uroczystość 9 października) 

il.: INNOCENTY OD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA – współczesne wyobrażenie; źródło: biscobreak.altervista.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.zsz-gk.pl/
http://artyzm.com/obraz.php?id=11559
http://biscobreak.altervista.org/2016/10/san-innocenzo-canoura-arnau/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

