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+Dzięki CHRYSTUSOWI śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. 

„Dla mnie bowiem żyć – to CHRYSTUS, a umrzeć – to zysk”FLP L, 21 [KKK, 1010, fragm.] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PIERWSI BĘDĄ OSTATNIMI — TISSOT, Jacek Jakub (1836, Nantes – 1902, Chenecey-Buillon) 

1886–96, farby wodne na papierze, 17.1×23.3 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 55, 6-9 

Szukajcie PANA, gdy się pozwala znaleźć, 

wzywajcie GO, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę 

i człowiek nieprawy swoje knowania. 

Niech się nawróci do PANA, 

a TEN się nad nim zmiłuje, 

do BOGA naszego, 

gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli MOJE nie są myślami waszymi 

ani wasze drogi MOIMI drogami 

— mówi PAN. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, 

tak drogi MOJE – 

nad waszymi drogami 

i myśli MOJE – 

nad myślami waszymi. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18A) 

REFREN: PAN blisko wszystkich, którzy GO wzywają 

Każdego dnia będę błogosławił CIEBIE 

i na wieki wysławiał TWOJE imię. 

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, 

a wielkość JEGO niezgłębiona. 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich SWYCH drogach 

i łaskawy we wszystkich SWOICH dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 1, 20C-24. 27A 

Bracia: 

CHRYSTUS będzie uwielbiony w moim ciele: 

czy to przez życie, 

czy przez śmierć. 

Dla mnie bowiem żyć — 

to CHRYSTUS, 

a umrzeć — 

to zysk. 

Jeśli zaś żyć w ciele — 

to dla mnie owocna praca, 

cóż mam wybrać? 

Nie umiem powiedzieć. 

Z dwóch stron doznaję nalegania: 

pragnę odejść, 

a być z CHRYSTUSEM, 

bo to o wiele lepsze; 

pozostawać zaś w ciele — 

to bardziej konieczne ze względu na was. 

Tylko sprawujcie się 

w sposób godny Ewangelii CHRYSTUSOWEJ. 

AKLAMACJAPOR. DZ 16, 14B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otwórz, PANIE, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali 

słów SYNA TWOJEGO. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 20, 1-16A 

JEZUS opowiedział SWOIM uczniom następującą przypowieść: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, 

który wyszedł wczesnym rankiem, 

aby nająć robotników do swej winnicy. 

Umówił się z robotnikami o denara za dzień 

i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 

zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 

i rzekł do nich: 

„Idźcie i wy do mojej winnicy, 

a co będzie słuszne, 

dam wam”. 

Oni poszli. 

Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, 

tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, 

spotkał innych stojących 

i zapytał ich: 

„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” 

Odpowiedzieli mu: 

„Bo nas nikt nie najął”. 

Rzekł im: 

„Idźcie i wy do winnicy”. 

A gdy nadszedł wieczór, 

rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: 

„Zwołaj robotników 

i wypłać im należność, 

począwszy od ostatnich 

aż do pierwszych”. 

Przyszli najęci około jedenastej godziny 

i otrzymali po denarze. 

Gdy więc przyszli pierwsi, 

myśleli, że więcej dostaną; 

lecz i oni otrzymali po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 

„Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 

a zrównałeś ich z nami, 

którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. 

Na to odrzekł jednemu z nich: 

„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; 

czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? 

Weź, co twoje, i odejdź. 

Chcę też i temu ostatniemu dać 

tak samo jak tobie. 

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, 

co chcę? 

Czy na to złym okiem patrzysz, 

że ja jestem dobry?” 

Tak ostatni będą pierwszymi, 

a pierwsi ostatnimi«. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4518
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.IX (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Nie ma limitu ilości osób na Mszy św. 
 Obowiązuje odstęp 2 metrów od innych osób. 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

 25.IX (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 27.IX, na sumie. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Ireneusz Artur MANIAK, kawaler, i Bożena GWAR-

DYS, panna, oboje 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 

21.IX 
(poniedziałek) 

730 † Jana MARCINKOWSKIEGO 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

22.IX 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji Elżbiety 

23.IX 
(środa) 

730 † Jana OSUCHA 

1800 † Witolda 

24.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Marii CHUDZIŃSKIEJ 

25.IX 
(piątek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE na życie 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

26.IX 
(sobota) 

730 † Wojciecha KULIKA 

1800 † Stefanii i Bronisława MAĆKOWIAKÓW 

27.IX 
(niedziela) 

845 

† Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodziny, 

Joanny i Stanisława FRANKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny 

1030 
† Katarzyny KOCON MŁYNARCZYK, 

Jana i Marianny KOCONÓW, 

Adama Zdzisława MŁOTKA 

1200 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Sebastiana, z racji 10. urodzin 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ… 

sprzedaliśmy swą dumę za gesty i słowa 

spieramy się o ochłap rzucony przez wroga 

więc MATKO OSTROBRAMSKA natchnij nas odwagą 

gdy będziesz w imię tchórzy prosiła u BOGA 

TY której nie możemy popatrzeć dziś w oczy 

bo mieszkasz na rubieży od SWOICH daleko 

MATKO REPATRIANTÓW ARKO ZAGUBIONYCH 

GWIAZDO BÓLU pod ciężką spłakaną powieką 

wstęgą Wilii i Niemna wokół opasana 

TY co świecisz daleko na wschód w Ostrej Bramie 

gdy będziesz w imię nasze prosiła o łaskę 

wypal na naszych czołach krwawe polskie znamię 

byśmy nie zapomnieli i Wilna i Lwowa 

grozy Ponarskich Dołów i bólu Katynia 

i upiorów co wstają w zapomnianych grobach 

i nocą przelatują nad krzyżem Wołynia 

nad tym stosem Kaina który jeszcze płonie 

i niebo nam zakrywa i widok przesłania 

gdy klękamy przed TOBĄ na zdradzonej ziemi 

co oczy nasze łzawi dymem zakłamania 

pozwól nam więc odzyskać dumę i Ojczyznę 

i wiarę oraz honor zabrany przez wroga 

O! MATKO OSTROBRAMSKA! natchnij nas odwagą 

gdy będziesz w nasze imię prosiła u BOGA 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — OTWÓRZ WROTA OPUSTOSZAŁYCH ŚWIĄTYŃ… 
MATKO Z OSTREJ BRAMY, MATKO MIŁOSIERDZIA, klękamy na ulicy i z ufnością 

patrzymy ku TOBIE. 

TWOJEJ opiece powierzamy tych, którzy nieustannie oczekują na miłosier-

dzie TWOJE, PANI OSTROBRAMSKA. W tylu krajach. TOBIE powierzamy i na-

szych Rodaków żyjących za kordonem, i naszych braci Litwinów, Biało-

rusinów, Ukraińców, Łotyszów, Estończyków, Rosjan, cierpiących prześla-

dowania dla imienia TWOJEGO SYNA. 

Niech CIĘ wzruszy ich stałość w wierze i ufność w Miłosierdzie BOŻE, 

okazywane przez TWOJĄ przyczynę. Zlituj się nad cierpiącymi dla imienia 

SYNA TWOJEGO. Nie pozwól, by dłużej byli narażani na utratę wiary, by po-

zostawali bez pomocy Kościoła, Ewangelii, EUCHARYSTII, Ofiary Ołtarza, 

TY sama, najlepsza MATKO, która jesteś POTĘGĄ błagającą, wyjdź z muzeów, 

wróć do sanktuariów. 60 lat trwa TWOJE więzienie. Niech się otworzą 

bramy TWYCH sanktuariów. Okaż ludziom stęsknionym CIEBIE SWOJE macie-

rzyńskie OBLICZE. Nie zwlekaj z miłosierdziem. Nie TWOJE miejsce w mu-

zeach i magazynach dzieł sztuki, bo TY jesteś ustanowiona, aby nieść 

pomoc Ludowi BOŻEMU. 

Prosimy CIĘ, ŚWIĄTYNIO BOŻA, otwórz wszystkie wrota zamkniętych 

kościołów, opustoszałych świątyń, cerkwi, kaplic. Wprowadź tam sługi 

TWOJEGO SYNA. 

Niech przywrócą kapłanów do świątyń, niech staną przy ołtarzach z chle-

bem i winem, niech dopełniają PRZEISTOCZENIA. Niech karmią, niech żywią, 

niech leczą rany zadane przez szatana, gdy rozpętał nienawiść do OJCA 

i TWOJEGO SYNA. 

Pociesz serca strapionych. Tych wszystkich, którzy przez dziesiątki lat 

nie byli u spowiedzi, nie przyjęli Eucharystii. Przecież oni cierpią niewinnie. 

Nie wyrzekają się CIEBIE i TWOJEGO SYNA. Pragną wspólnoty ze święta IKONĄ 

i z ołtarzem we wszystkich obrządkach. 

Niech serce TWOJE macierzyńskie wyjedna łaskę nawrócenia tym, którzy 

prześladują Kościół TWOJEGO SYNA. 

Spraw, aby otworzyły się więzienia, obozy pracy, obozy koncentracyjne, 

więzienia psychiatryczne, ażeby ustały udręki zadawane ludziom za ich 

wiarę. 

Przyjmij pokorne prośby TWOICH niewolników i pomocników. Przecież 

prosimy o chwałę TWOJEGO SYNA, o zwycięstwo BOŻE na ziemi. Nie prosimy 

o pieniądze, o złoto, o dobrobyt, o majątek. Prosimy o to, by imię BOŻE 

nie było wymazane z ziemi żyjących. Na pewno piękniejszej prośby nie ma, 

bo TY też tego pragniesz. 

Pragniemy uczynić wszystko, co w naszej mocy, ażeby nastąpiła wolność 

w wielbieniu CIEBIE i TWOJEGO SYNA, w wyznawaniu wiary i służby BOGU. 

Oddając się TOBIE z ufnością wołamy: Pod TWOJĄ obronę… 

Ks. Z. Peszkowski, „Spotkania z Moimi w Katyńskim Lesie: u Matki Miłosierdzia w Wilnie”, na 50-lecie 
koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej z tekstów Stefana kard. Wyszyńskiego z lat 1975–1977 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

