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JEZUS wzywa do wejścia do Królestwa, posługując się przypowieściami, które stanowią charakterystyczną cechę JEGO nauczaniaPOR MK 4, 33-34. 

Przez nie zaprasza na ucztę KrólestwaPOR. MT 22, 1-14., ale wymaga także radykalnego wyboru: 

 aby zyskać Królestwo, trzeba oddać wszystkoPOR. MT 13, 44-45; 

 nie wystarczą słowa, potrzebne są czynyPOR. MT 21, 28-32. 

Przypowieści są dla człowieka jakby zwierciadłami: 

 Czy przyjmuje on słowo jak ziemia skalista czy jak ziemia żyzna?POR. MT 13, 3-9. 

 Co czyni z otrzymanymi talentami?POR. MT 25, 14-30. 

JEZUS i obecność Królestwa na tym świecie w tajemniczy sposób stanowią centrum przypowieści. 

Trzeba wejść do Królestwa, to znaczy stać się uczniem CHRYSTUSA, aby »poznać tajemnice Królestwa niebieskiego«MT 13, 11. 

Dla tych, którzy »są poza«MK 4, 11, wszystko pozostaje niejasnePOR. MT 13, 10-15. [KKK, 546] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O UCZCIE WESELNEJ — SCHEITS, Mateusz (1630, Hamburg – 1700, Hamburg) 

1672, drzeworyt, niemieckie wydanie „Biblii”; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 25, 6-10A 
PAN ZASTĘPÓW przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego 

mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniej-

szych win. 

Zedrze ON na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, 

i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. 

Wtedy PAN BÓG otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu 

na całej ziemi, 

bo PAN przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: 

Oto nasz BÓG, TEN, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; 

oto PAN, w którym złożyliśmy naszą ufność; 

cieszmy się i radujmy z JEGO zbawienia! 

Albowiem ręka PANA spocznie na tej górze. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 23 (22), 1B-3A. 3B-4. 5. 6 (R.: POR. 6CD) 

REFREN: Po wieczne czasy zamieszkam u PANA 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 12-14. 19-20 

Bracia: 

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. 

Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód 

cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. 

Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia. 

W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. 

A BÓG mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w CHRYSTUSIE JEZUSIE 

każdą waszą potrzebę. 

BOGU zaś i OJCU naszemu chwała na wieki wieków. 

Amen. 

AKLAMACJAPOR. EF 1, 17-18 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Niech OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, 

czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 22, 1-14 

JEZUS w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. 

Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcie-

li przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 

'Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszy-

stko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę!' 

Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 

kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. 

Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: 

'Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 

Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których 

spotkacie'. 

Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych 

i dobrych. 

I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 

nieubranego w strój weselny. 

Rzekł do niego: 

'Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?' 

Lecz on oniemiał. 

Wtedy król rzekł sługom: 

'Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów'. 

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. NABOŻEŃ-

STWO RÓŻAŃCOWE dla dzieci w piątki o 1545. 
 15.X (niedziela): 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św. 

 W Klarysewie, w domu parafialnym, od 1000 do 1300, 
ma miejsce akcja honorowego oddawania krwi. Wszy-
stkich zachęcamy do włączenia się do tej akcji. 

 17.X (wtorek): W domu rekolekcyjnym spotkanie kandydatów 
do bierzmowania 

 dziewczęta o 1600; 
 chłopcy o 1900. 

 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. 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 

Za wszystkie ofiary 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 w 4. niedzielę miesiąca, 22.X, na su-
mie. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Tradycyjnie w listopadzie planowana jest pielgrzymka auto-
karowa do Częstochowy. W tym roku w 2. sobotę listopada, 
11.XI, przypada święto narodowe i z tego powodu 
pielgrzymkę planujemy zorganizować 19.XI. Pielgrzymka 
dojdzie do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba 
chętnych. Koszt pielgrzymki wynosi 80 zł. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

8.X Janusz Józef DYJAK i Magdalena FRANIEWSKA 

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

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

8.X Amelia DYJAK, Warszawa  

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan KALIŃSKI  1.X.2017 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jadwigi i Jana NALEŻYTYCH 

17.X 
(wtorek) 

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

dla Pawła, z racji urodzin 

1800 o zdrowie dla męża 

18.X 
(środa) 

730  

1800 † Andrzeja LUDWINA, w 14 rocznicę śmierci 

19.X 
(czwartek) 

730 
† Anny i Józefa OPALIŃSKICH, 

Anny, Kazimierza i Andrzeja BIEŃKOWSKICH 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

20.X 
(piątek) 

730  

1800 
† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

21.X 
(sobota) 

730 † Danuty LEMIESZEK 

1800 
† Józefy SZYMCZAK, 

Józefa PAROLA 

22.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Jadwigi, Feliksa, Stefana i Władysława CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW, 

Janusza ANDZIAKA 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 

 dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę ślubu, Ludwiki i Stanisława 

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

dla Katarzyny i Marcina SŁOWIŃSKICH oraz 

Tomasza i Joanny ROMANOWSKICH, z racji 12. rocznicy ślubu. 

1800 
† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci, 

Mariana BARANA, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

PATRON TYGODNIA: OPOWIEDZ MI O KSIĘDZU JERZYM… 
Pamięci Mamy wszystkich 

Czy można opisać promień słońca lub światło co rozprasza ciemność? 

Był ciepły kwietniowy dzień — imieniny Księdza — 

kobalt nieba zapraszał 

wpuściły mnie opiekuńcze straże 

i ujrzałam z bliska dobrego Kapłana 

wyszedł mi naprzeciw 

i rękę z fiołkami przytulił do twarzy 

taki był radosny i taki młodzieńczy 

jakby całe zło świata utonęło w kwiatach 

co w misach, wiadrach, dzbanach i wazonach 

wykrzykiwały urodę kolory i zapach 

dzień jak sen spełniony i drzwi otworzone 

i mogłam dostrzec uśmiechy które zadziwiają: 

cokolwiek dostał — natychmiast znalazł biedniejszego 

i gdyby modne były czarne peleryny 

przeciąłby jak święty Marcin z Tours 

a chleb pachnący domem? 

— piekła go Mama ze zboża przedniego 

kreśliła znakiem Krzyża i „podziel się z innymi” 

dzielił się z radością — to łamanie chleba — 

to droga do Emaus spotkanie z JEZUSEM 

gromadzili się przy Nim ludzie jak w czasach proroków 

słuchali słów z Ewangelii 

i gdzie jest BÓG tam jest i Ojczyzna 

mówili: mieszka w Nim świętość 

Mama przed narodzeniem Dziecka ofiarowała Je BOGU 

a potem … 

a potem … 

ofiarowała jeszcze Ciało — pochowano Go przy Kościele 

i dźwigała Krzyż … jak wszystkie kamienie 

„Jak dojść do PANA JEZUSA 

bez Krzyża?” 

BOGUSZEWSKA, Teresa (właśc. GRODZICKA-KRÓLAK, Hanna Teresa) (ur. 1932) 

 

BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO (1947, OKOPY – OK. 19.X.1984, WŁOCŁAWEK?) — GIERLACH, Damian (ur. 1984, Krosno) 

olejny na płótnie; źródło: odyssynlaertesa.wordpress.com 

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 
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https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/22/30-rocznica-zabojstwa-czlowieka-zagrazajacego-komunie-prawde-o-smierci-ksiedza-jerzego-popieluszki-poznaja-dopiero-ci-ktorzy-jeszcze-sie-nie-urodzili-wojciech-sumlinski-lobotomi/
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