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Wobec wielkości łaski i misji kapłańskiej święci doktorzy odczuwali naglące wezwanie do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć TEMU, którego 

sługami ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz z Nazjanzu jako młody kapłan woła: 

„Trzeba zacząć od oczyszczenia siebie, zanim będzie się oczyszczało innych; trzeba posiąść naukę, by móc uczyć; trzeba stać się światłem, by oświecać, 

samemu zbliżyć się do BOGA, by innych do NIEGO przybliżać, być uświęconym, by uświęcać, prowadzić za rękę i radzić rozumnieŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ORATIONES, 

2, 71: PG 35, 480 B. Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim stanie się znajdujemy i kim jest TEN, do kogo zmierzamy. Znam wielkość BOGA i słabość 

człowieka, ale także jego mocŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ORATIONES, 2, 74: PG 46, 481 B. [Kim więc jest kapłan? Jest] obrońcą prawdy, wznosi się z aniołami, wielbi 

z archaniołami, składa na ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapłaństwie CHRYSTUSA, odnawia stworzenie, przywraca w nim obraz BOŻY, przysposa-

bia je do świata wyższego i, co najważniejsze: jest przebóstwiany i przebóstwia”ŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ORATIONES, 2, 73: PG 35, 481 A. 

Święty Proboszcz z Ars mówi: „Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi…” „Gdyby dobrze zrozumiało się, kim jest kapłan na ziemi, można by umrzeć, 

nie z przerażenia, lecz z miłości…” „Kapłaństwo – to miłość SERCA JEZUSOWEGO”B. NODET, JEAN-MARIE VIANNEY, CURÉ D'ARS, 100. [KKK, 1589]

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ŚW. JAKUB STARSZY — RENI, Gwidon (1575, Bolonia – 1642, Bolonia) 

ok. 1636-8, olejny na płótnie, 132.41 × 98.76 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, Houston; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 53, 10-11 

Spodobało się PANU zmiażdżyć SWOJEGO SŁUGĘ cierpieniem. 

Jeśli ON wyda SWE życie na ofiarę za grzechy, 

ujrzy potomstwo, 

dni SWE przedłuży, 

a wola PAŃSKA spełni się przez NIEGO. 

Po udrękach SWEJ duszy ujrzy światło i nim się nasyci. 

Sprawiedliwy MÓJ SŁUGA usprawiedliwi wielu, 

ich nieprawości ON sam dźwigać będzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 4-5. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 22) 

REFREN: Okaż SWĄ łaskę ufającym TOBIE 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 4, 14-16 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, JEZUSA, SYNA 

BOŻEGO, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem 

podobnie jak my 

– z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia 

i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. 

AKLAMACJAPOR. MK 10, 45 Alleluja, alleluja, alleluja 

»SYN CZŁOWIECZY przyszedł, 

żeby służyć 

i dać SWOJE życie 

jako okup za wielu« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 10, 35-45 

JAKUB i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do JEZUSA i rzekli: 

„NAUCZYCIELU, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co CIĘ po-

prosimy”. 

On ich zapytał: 

»Co chcecie, żebym wam uczynił?« 

Rzekli MU: 

„Daj nam, żebyśmy w TWOJEJ chwale siedzieli 

jeden po prawej, a drugi po lewej TWEJ stronie”. 

JEZUS im odparł: 

»Nie wiecie, o co prosicie. 

Czy możecie pić kielich, który JA mam pić, 

albo przyjąć chrzest, którym JA mam być ochrzczony?« 

Odpowiedzieli MU: 

„Możemy”. 

Lecz JEZUS rzekł do nich: 

»Kielich, który JA mam pić, wprawdzie pić będziecie; 

i chrzest, który JA mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 

Nie do MNIE jednak należy dać miejsce 

po MOJEJ stronie prawej lub lewej, 

ale dostanie się ono tym, 

dla których zostało przygotowane«. 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba 

i Jana. 

A JEZUS przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

»Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, 

a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie między wami. 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 

niech będzie sługą waszym. 

A kto by chciał być pierwszym między wami, 

niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Bo i SYN CZŁOWIECZY nie przyszedł, aby mu służono, 

lecz żeby służyć i dać SWOJE życie jako okup za wielu«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guido_Reni_-_Saint_James_the_Greater_-_Google_Art_Project.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE: 

 codziennie o 1730. 
 w piątki dla dzieci o 1545. 

 26.X (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca modlitewne spo-
tkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – po Mszy św. o 1800. 
Zapraszamy! 

 28.X (niedziela): Gościć w naszej parafii będziemy SIOSTRY OD A-
NIOŁÓW z Konstancina, które po Mszach św. będą zbierać 
ofiary na rzecz misji w Rwandzie. 

 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 2. sobotę listopada, 10.XI, planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie do skutku 
o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

 Dzieci szkół podstawowych zachęcamy! do brania udziału 

w trwającym konkursie BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH. 
28.X (niedziela) czwarta seria pytań. Szczegóły — na stronie 
internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego 
(www.koab.pl). Prosimy! o składanie kartek z odpowiedziami 

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 aluminiowe — wyłożone są na końcu kościoła. Nośmy 

je!, dla swego i swych bliskich dobra! 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 28.X. 
 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Danuta Maria KŁOS  3.X.2018 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.X 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Jana LECHA, w 2. rocznicę śmierci 

23.X 
(wtorek) 

730  

1800 
† Ireny MOSKALEWICZ, 

Lucjana MOSKALEWICZA 

24.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zofii, w 1. rocznicę śmierci, 

Józefa ZDUŃCZYKÓW 

25.X 
(czwartek) 

730 o zdrowie i wiarę dla Grażyny 

1800 † Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

26.X 
(piątek) 

730 † Edwarda 

1800 
w intencji dzieci otoczonych MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ RODZICÓW, 

a szczególnie najmłodszych 

27.X 
(sobota) 

730 
o BOŻE błogosławieństwo dla Aleksandry, z racji 18 urodzin, 

i Marcina, w 40. rocznicę urodzin 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

28.X 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza ZAWADZANKI, 

Ireny i Stanisława PENCONKÓW, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH 

1030 
† Tadeusza, Jana i Antoniny BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

zmarłych z rodziny WENCŁAWIAKÓW 

1200 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodziny ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

ALE WIERZYMY CHRYSTE ŻE DOBRO ZWYCIĘŻY… 

dziś trzeba nam wiele Dobra by zwyciężyć Zło 

ksiądz Jerzy nas powiedzie ufnie w imię BOŻE 

jak wtedy gdy nam męstwo przywracał i wiarę 

gdy prowadził nasz naród przez czerwone morze 

jak wtedy gdy Ojczyzna zagrożona wojną 

przez tych co zbrojną rękę na naród wznosili 

drżała gdy wiatr ze wschodu roznosił zarazę 

i wrogowie z nadziei naszej głośno drwili 

gdy dzisiaj groźna ciemność i zło nas osacza 

niczym wzburzone morze nam życiu zagraża 

to przychodzimy CHRYSTE abyś nam pozwolił 

iść tym morzem bezpiecznie do łodzi ołtarza 

i abyś nam pozwolił stanąć obok CIEBIE 

oraz otoczył Polskę przyjaznym ramieniem 

bo idziemy ze sznurem? na rękach i nogach 

jak Ksiądz Jerzy z przywiązanym do ciała kamieniem 

nasza wolność się chwieje pod ciosami wrogów 

i znowu rosną krzyże i lęk nas osacza 

ten który dzisiaj zdradził ojczyznę i wiarę 

drogę naszej Ojczyzny bluźnierstwem wyznacza 

ale wierzymy CHRYSTE że dobro zwycięży 

i że msza za Ojczyznę będzie dotąd trwała 

aż przeprowadzisz naród bezpiecznie przez ciemność 

dopóki będzie struna głosem trwogi drżała 

i ilu męczenników jeszcze nam potrzeba 

aby się wypełniło dzieło BOŻEJ woli 

spod Smoleńska dźwigamy znów kolejne krzyże 

i świadomość Ojczyzny co krwawi i boli 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.VIII 

5.X.1861 zmarł arcybiskup warszawski, Fijałkowski. Zaraz po manifesta-

cyjnym pogrzebie ks. Białobrzeski, wybrany przez kapitułę warszawską na 

tymczasowego administratora diecezji, zdecydował – w związku z profanacją 

kilku kościołów w trakcie wcześniejszych manifestacji przez rosyjskich 

żołdaków – o zamknięciu wszystkich warszawskich świątyń. 

Rosjanie zareagowali aresztowaniem ks. Białobrzeskiego i skazaniem go 

na karę śmierci, zamienioną przez dwóch imperialny w Sankt Petersburgu 

na wygnanie do Bobrujska… 

W takiej atmosferze do Sankt Petersburga przyjechał margrabia Aleksander 

Wielopolski, który właśnie stracił stanowisko dyrektora warszawskiej Komisji 

Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w ramach której 

przeprowadził wiele reform, ale skłócił się ze wszystkimi: Polakami i Ro-

sjanami. I tenże Wielopolski podsunął Rosjanom w Sankt Petersburgu 

pomysł – za radą przyjaciela ZYGMUNTA, ks. Łubieńskiego – kandydatury 

ZYGMUNTA FELIŃSKIEGO na wakujące arcybiskupstwo warszawskie. 

Kilka dni wcześniej Wielopolski spotkał się z ZYGMUNTEM, który tak opisywał 

następstwa tej rozmowy: 

„Nazajutrz przyszedł do mnie Łubieński i oświadczył, że może mi przyjdzie 

pojechać do Warszawy. Sądząc, iż [to] kandydatura [Łubieńskiego] już się 

zdecydowała i że wstępując na stolicę arcybiskupią, myśli zabrać mię z sobą 

jako kapelana lub sekretarza, odrzekłem, że nie na wiele mu się przydam 

na tym stanowisku, nie władając dobrze żadnym językiem oprócz polskiego. 

Na to mi odparł: 'Jeśli który z nas pojedzie na sekretarza, to chyba ja 

przy tobie, bo cię już Wielopolski przedstawił cesarzowi na arcybiskupa 

warszawskiego'. Widząc z tonu jego mowy, żę nie żartuje, takem się zdumiał, 

że uczucie zdziwienia przytłumiło wszystkie inne wrażenia. Zdało mi się, 

że rzecz tak nieprawdopodobna, która przez myśl mi nawet nigdy 

nie przeszła, nie mogłaby się uskutecznić bez wyraźnego wdania się 

OPATRZNOŚCI. Toteż nie dowierzając, aby to istotnie do skutku przyjść mogło, 

zawołałem wzruszony: 'A! Jeśli rzeczywiście PAN BÓG ten cud uczyni, to ufam, 

iż uczyni też i ten drugi, że mi da łaskę potrzebną do godnego spełnienia 

tak bardzo siły moje przewyższających obowiązków'”… 

BÓG to „uczynił” i bullą z 6.I.1862 FELIŃSKI został prekonizowany arcy-

biskupem metropolitą warszawskim… 

ZYGMUNT zanotował: 

„Ufny w to, że BÓG, co mię tak dziwnie na stanowisku [arcybiskupa] postawił, 

nie odmówi mi też natchnienia, jak się mam z włożonych na mnie 

obowiązków wywiązywać, postanowiłem błagać przede wszystkich DUCHA 

ŚWIĘTEGO o światło i siłę i w tym celu zasiadłem na czterodniowe rekolekcje. 

W ciągu modłów i rozmyślań najsilniej przemawiały do serca i umysłu mego 

te słowa ZBAWICIELA: »JAM jest PRAWDA«. Zdało mi się, że przede wszystkim 

domaga się ode mnie PAN, abym zrzuciwszy wszelką obłudę, stanął wobec 

BOGA i ludzi taki, jakim rzeczywiście byłem, śmiało oddając świadectwo 

prawdzie i nie troszcząc się o zewnętrzne następstwa mego postępowania. 

Natchnienie to, otrzymane w czasie rekolekcji, stało się odtąd przewodnią 

nicią mego postępowania, od której w żadnych wypadku nie odstąpiłem 

później z samowiedzą”… 

W przeddzień konsekracji, 25.I.1862, przyjęty został na audiencji przez cara 

Aleksandra II… 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 
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KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 
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