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Musimy […] przeciwstawiać się mentalności „tego świata”; 

 wsącza się ona w nas, jeśli nie jesteśmy czujni; 

 na przykład prawdziwe miałoby być tylko to, co zostało sprawdzone rozumowo i naukowo (tymczasem modlitwa jest tajemnicą, która przekracza 

naszą świadomość i podświadomość); 

 wartości produkcyjne i wydajność (modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna); 

 zmysłowość i wygodnictwo, kryteria prawdy, dobra i piękna (tymczasem modlitwa, „umiłowanie Piękna” [filokalia], jest pochłonięta chwałą BOGA 

żywego i prawdziwego); 

 przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako ucieczkę od świata. 

Tymczasem modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od historii ani ucieczką od życia. [KKK, 2727]

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I BOGATY MŁODZIENIEC — HOFMANN, Jan Michał Ferdynand Henryk (1824, Darmstadt – 1911, Drezno) 

1889, olejny, kościół Riverside, Nowy Jork; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 7, 7-11 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, 

przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. 

Oceniłem ją wyżej nad berła i trony 

i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. 

Nie zrównałem z nią drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 

a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność 

i wolałem mieć ją aniżeli światło, 

bo blask jej nie ustaje. 

A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra 

i niezliczone bogactwa w jej ręku. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: POR. 14A) 

REFREN: Nasyć nas, PANIE, TWOIM miłosierdziem 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, PANIE, jak długo będziesz zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług TWOICH! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Daj radość w zamian za dni TWEGO ucisku, 

za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom TWOIM ukaże się TWE dzieło, 

a TWOJA chwała nad ich synami. 

Dobroć PANA, BOGA naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj! 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 2, 4, 12-13 

Żywe jest słowo BOŻE, 

skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Nie ma stworzenia, które by dla NIEGO było niewidzialne; 

przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte 

przed oczami TEGO, któremu musimy zdać rachunek. 

AKLAMACJAMT 5, 3 Alleluja, alleluja, alleluja 

»Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 10, 17-30 

Gdy JEZUS wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 

NIM na kolana, zaczął GO pytać: 

„NAUCZYCIELU dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 

JEZUS mu rzekł: 

»Czemu nazywasz MNIE dobrym? 

Nikt nie jest dobry, tylko sam BÓG. 

Znasz przykazania: 

Nie zabijaj, 

nie cudzołóż, 

nie kradnij, 

nie zeznawaj fałszywie, 

nie oszukuj, 

czcij swego ojca i matkę«. 

On MU odpowiedział: 

„NAUCZYCIELU, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej mło-

dości”. 

Wtedy JEZUS spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: 

»Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za MNĄ«. 

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości. 

Wówczas JEZUS spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: 

»Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa 

BOŻEGO«. 

Uczniowie przerazili się JEGO słowami, lecz JEZUS powtórnie im rzekł: 

»Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa BOŻEGO tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność. 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 

niż bogatemu wejść do królestwa BOŻEGO«. 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 

„Któż więc może być zbawiony?” 

JEZUS popatrzył na nich i rzekł: 

»U ludzi to niemożliwe, ale nie u BOGA; 

bo u BOGA wszystko jest możliwe«. 

Wtedy Piotr zaczął mówić do NIEGO: 

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za TOBĄ”. 

JEZUS odpowiedział: 

»Zaprawdę, powiadam wam: 

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci 

lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie o-

trzymał stokroć więcej 

teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, 

dzieci i pól, wśród prześladowań, 

a życia wiecznego w czasie przyszłym«. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hoffman-ChristAndTheRichYoungRuler.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE: 

 codziennie o 1730. 
 w piątki dla dzieci o 1545. 

 14.X (niedziela): 
 XVIII DZIEŃ PAPIESKI, pod hasłem: 

„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” 
Jednym z wymiarów obchodów tego dnia jest trady-
cyjnie zbiórka pieniędzy do puszek przed kościołem 
z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Osoby – od szkoły średniej wzwyż – które pragną 
przystąpić do sakramentu bierzmowania zapraszamy! 

na Mszę św. o 1200 i spotkanie w kościele. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci przygoto-

wujących się do 1. Komunii świętej. 
 W Klarysewie, w domu parafialnym, od 1000 do 1300, ma 

miejsce akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich 
zachęcamy! do włączenia się do tej akcji. 

 Dzieci szkół podstawowych zachęcamy! do wzięcia udziału 

w konkursie BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH. Szczegóły 
na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu 
Biblijnego (www.koab.pl). Prosimy! o składanie kartek z od-

powiedziami na stoliku przy wejściu do kościoła. 
 W związku z październikiem, miesiącem modlitwy różań-

cowej, Parafialny Zespół Caritas przygotował dla wszystkich 
chętnych CUDOWNE MEDALIKI, zwane również MEDALIKAMI 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. Medaliki z modlitwą laminowane 
oraz medaliki aluminiowe wyłożone są na końcu kościoła. 
Nośmy je!, dla swego i swych bliskich dobra! 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 28.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 19.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.X, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.X 
(poniedziałek) 

730 Anny 

1800 
† Jadwigi STAROS, 

FranciszkI i Antoniego KORNASZEWSKICH 

16.X 
(wtorek) 

730 † Andrzeja KOCONA, w miesiącc po śmierci 

1800 † Pawła MANOWSKIEGO 

17.X 
(środa) 

730 Mariusza i Anny 

1800 
† Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA, 

Marianny i Antoniego KRÓLÓW, 

Adama KOWALCZYKA 

18.X 
(czwartek) 

730  

1800 † Andrzeja LUDWINA, w 15. rocznicę śmierci 

19.X 
(piątek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa, Władysława, Stefana i Jadwigi CACKÓW, 

Janusza ANDZIAKA, Jana KALIŃSKIEGO 

20.X 
(sobota) 

730 † Anny BICZYK, w 6. rocznicę śmierci 

1800 † Tadeusza i Filipiny ZIEMSKICH 

21.X 
(niedziela) 

845 

o BOŻE błogosławieństwo dla członkiń Parafialnego Koła 
Różańcowego i dla kapłanów naszej parafii 

† Danuty LEMIESZEK 

1030 

w intencji Magdy i Marcina GUTOWSKICH, w 10. rocznicę ślubu 

† Urszuli LACH, z racji imienin, 

Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

Marii i Franciszka, Piotra LACHA 

1200 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci, 

Zenona BARAŃSKIEGO, 

Marianny i Mariana BARANÓW 

dziękczynna, z racji 40. rocznicę ślubu Grażyny i Jerzego 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

MOWĄ WŁASNĄ WYŚPIEWAĆ DZIEJE… 

 
Ojczyzna: 

wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, 

by stanowić o wspólnym dobru 

i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. 

Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach woli. 

Dojrzałością samostanowienia osądzamy 

młodość naszą, 

czasy rozbicia i złoty wiek — 

Osądziła złotą wolność niewola. 

Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci: 

w wyzwanie ziemi wchodzili jak w ciemną noc, 

wołając 

„wolność jest droższa niż życie!". 

Osądziliśmy wolność naszą sprawiedliwiej niż inni 

(podnosiła swój głos tajemnica dziejów): 

na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary pokoleń — 

przejmujące wołanie wolności 

silniejszej niż śmierć. 

WOJTYŁA Karol (1920, Wadowice – 2005, Watykan) — „Myśląc Ojczyzna”, Kraków, 1974 
il.: JAN PAWEŁ II — DIEMERT, Sheila (tworzy w Kitchener, Ontario, Kanada); współczesne wyobrażenie; źródło: fineartamerica.com 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.VII 

Tymczasem 2.III.1855 w Sankt Petersburgu zmarł nieprzychylny Polsce car 

Mikołaj I. W ostatnich latach rządów doprowadził do porażki Rosji w wojnie 

z Turcją, wspieranej przez mocarstwa zachodnie, zwanej wojną krymską. 

Nowy car, Aleksander II, zmuszony został zatem do podjęcia reform. Już 

22.V.1856 odwiedził Warszawę. Wypowiedział wówczas wszelako znamien-

ne słowa: „Żadnych marzeń, panowie […] Pomyślność Polski zależy od zu-

pełnego zlania się jej z innymi narodami mojego cesarstwa”… 

To przyczyniło się do wzrostu napięcia politycznego w Królestwie Polskim. 

ZYGMUNT tak to widział: „Gdyby wówczas Aleksander II uczynił dla Królestwa, 

co uczynił w kilka lat później, nadając krajowi autonomię administracyjną 

z polskim językiem w szkołach, sądownictwie i cywilnym zarządzie, nie masz 

wątpliwości, że wszystkich by zadowolił i ani myślano by o rewolucji. Lecz 

jakże bolesny był zawód i jakie rozczarowanie, gdy zamiast oczekiwanych 

ulg i ulepszeń usłyszeli z ust cesarza owe sławne 'Pas de rêveries', co sta-

ło się prawdziwą iskrą, mającą rewolucyjną minę podpalić. 

Od tej chwili […] tajemne roboty spiskowe coraz więcej grunt podkopywały. 

Prawa narodów do niepodległego bytu są tak święte i niewątpliwe, a wrodzo-

na miłość ojczyzny tak głęboko wyryła je na sercu każdego prawego 

obywatela, iż żadne sofistyczne rozumowania nie są w stanie wygluzować ich 

w masie narodu”… 

Kilka lat później zaczęło się. W 1861 Rosjanie kilkukrotnie zaatakowali ma-

nifestacje uliczne. W IV.1861 na Placu Zamkowym zginęło ok. 100 osób. 

A 5.X.1861 zmarł arcybiskup warszawski, Antoni Fijałkowski. ZYGMUNT 

wspominał: „Pogrzeb był nadzwyczajnie tłumny, a co najwięcej uderzało, 

nie miał wcale charakteru katolickiego żałobnego obrzędu […] Tuż za trumną 

postępowało duchowieństwo żydowskie w swych obrzędowych religijnych 

ubraniach, co oznaczać miało zjednoczenie patriotyczne wszystkich warstw 

społeczeństwa […]; a nikomu z uczestniczących w tej manifestacji nie przyszło 

na myśl, że takie zmieszanie się obrzędowe wszystkich wyznań było 

dowodem religijnego indyferentyzmu raczej niż tolerancji”… ciąg dalszy nastąpi… 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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