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»JA jestem BOGIEM, i nikt inny!… Tak, przede MNĄ zegnie się wszelkie kolano«…IZ 45, 23 [KKK, 201, fragm.] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ZEGNIE SIĘ KAŻDE KOLANO — WILLARD, Gaye Francis (Pólnocna Karolina, USA) 

obraz współczesny; źródło: portraitartistnc.com 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 18, 25-28 

Tak mówi PAN BÓG: 

»Wy mówicie: 

'Sposób postępowania PANA nie jest słuszny'. 

Słuchaj jednakże, domu Izraela: 

Czy MÓJ sposób postępowania jest niesłuszny, 

czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? 

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 

dopuszczał się grzechu i umarł, 

to umarł z powodu grzechów, 

które popełnił. 

A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, 

której się oddawał, 

i postępuje według prawa i sprawiedliwości, 

to zachowa duszę swoją przy życiu. 

Zastanowił się 

i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, 

które popełniał, 

i dlatego na pewno żyć będzie, 

a nie umrze«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: POR. 6A) 

REFREN: Wspomnij, o PANIE, na SWE miłosierdzie 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na SWOJE miłosierdzie, PANIE, 

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 

lecz o mnie pamiętaj w SWOIM miłosierdziu 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 2, 1-11 

Bracia: 

Jeśli jest jakieś napomnienie w CHRYSTUSIE, 

jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, 

jeśli jakieś uczestnictwo w DUCHU, 

jeśli jakieś serdeczne współczucie — 

dopełnijcie mojej radości 

przez to, że będziecie mieli te same dążenia: 

tę samą miłość i wspólnego ducha, 

pragnąc tylko jednego, 

a niczego nie pragnąc 

dla niewłaściwego współzawodnictwa 

ani dla próżnej chwały, 

lecz w pokorze oceniając jedni drugich 

za wyżej stojących od siebie. 

Niech każdy ma na oku 

nie tylko swoje własne sprawy, 

ale też i drugich. 

To dążenie niech was ożywia; 

ono też było w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

ON to, istniejąc w postaci BOŻEJ, 

nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z BOGIEM, 

lecz ogołocił SAMEGO SIEBIE, 

przyjąwszy postać sługi, 

stając się podobnym do ludzi. 

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, 

uniżył SAMEGO SIEBIE, 

stając się posłusznym aż do śmierci — 

i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył 

i darował MU imię ponad wszelkie imię, 

aby na imię JEZUSA zgięło się każde kolano 

istot niebieskich i ziemskich, 

i podziemnych. 

I aby wszelki język wyznał, 

że JEZUS CHRYSTUS jest PANEM — 

ku chwale BOGA OJCA. 

AKLAMACJAPOR. J 10, 27 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Moje owce słuchają MEGO głosu, 

JA znam je, 

a one idą za MNĄ« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 21, 28-32 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Co myślicie? 

Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 

'Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy'. 

Ten odpowiedział: 

'Idę, panie!', 

lecz nie poszedł. 

Zwrócił się do drugiego 

i to samo powiedział. 

Ten odparł: 

'Nie chcę'. 

Później jednak opamiętał się i poszedł. 

Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?« 

Mówią MU: 

„Ten drugi”. 

Wtedy JEZUS rzekł do nich: 

»Zaprawdę, powiadam wam: 

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami 

do królestwa niebieskiego. 

Przyszedł bowiem do was Jan 

drogą sprawiedliwości, 

a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. 

Wy patrzyliście na to, 

ale nawet później nie opamiętaliście się, 

żeby mu uwierzyć«. 

https://portraitartistnc.com/?product=every-knee-shall-bow
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27.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). 

 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

 1.X (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 W czasie Mszy św. o 1800 modlitwy o powołania 

kapłańskie i zakonne. 
 2.X (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci i RÓŻANIEC. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 Po Mszy św. wieczornej o 1800 wystawienie 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – do 2100. Podczas adoracji 
możliwość skorzystania ze spowiedzi św. 

 Rozpoczyna się BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH. Polega 
na udzieleniu odpowiedzi – oczywiście prawidłowych! – 
na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu 
Ewangelii wyznaczonej na daną niedzielę. Pytania można 
pobierać na stronie www.koab.pl już od czwartku po-
przedzającego daną niedzielę. Dzieci ze szkół podstawo-
wych prosimy o składanie podpisanych przez siebie 
kartek z odpowiedziami podczas niedzielnej Mszy św. 

 3.X (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Zbiórka kandydatów i ministrantów w kościele o 1000. 

 4.X (niedziela): 
 Po sumie, tradycyjnie, PROCESJA RÓŻAŃCOWA do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 

 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 
 Czyniąc zadość prośbie Ojca Św. Franciszka po Mszach św. 

zbierane będą ofiary do puszek na utrzymanie Stolicy 
Apostolskiej (tzw. świętopietrze, łac. Denarii Sancti Petri), 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 25.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 16.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.X, po sumie, w kościele. 

 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 I: Robert WIELOCHA, kawaler, i Monika Paulina HOLZ, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Stanisław Andrzej KALIŃSKI  16.IX.2020 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.IX 
(poniedziałek) 

730 † Antoniego, Gabrieli i Jana BARANÓW 

1800 
† Stefana, Danuty, Stanisława i Marianny LEMIESZKÓW, 

Józefa i Leonardy GIETKÓW 

29.IX 
(wtorek) 

730 
† Stanisława i Marianny PRANDOTÓW, 

Czesławy i Stanisława PĘCZKÓW, 

Kazimierza DYKA 

1800 w intencji BOGU wiadomej 

30.IX 
(środa) 

730 w intencji Bartłomieja, z racji 18. urodzin 

1800 † Elżbiety i Krzysztofa LEWKÓW 

1.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Danuty KŁOS, w 2. rocznicę śmierci, 

Franciszka i Elżbiety MŁYNARCZYKÓW, 

Haliny i Michała BOROWSKICH 

2.X 
(piątek) 

730 p nawrócenie grzeszników 

1545 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Macieja SADOWSKICH, 

z racji 5. rocznicy ślubu 

1800 
† Jana LECHA, w 4. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny LECHÓW 

3.X 
(sobota) 

730 † Ireny, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1800 o nawrócenie grzeszników 

4.X 
(niedziela) 

845 

† Jakuba WÓJCIKA, 

Haliny STĘPNIEWSKIEJ, Stanisława STĘPNIEWSKIEGO, 

Lucjana PIEŃKOWSKIEGO, 

Jadwigi i Aleksandra PIEŃKOWSKICH 

1030 † Karola BIEDULA 

1200 
w intencji członków Parafialnego Koła Żywego Różańca 

i kapłanów naszej parafii 

1800 
† Heleny, w 7. rocznicę śmierci, 

Jerzego i Karoliny MOLAKÓW 

BIAŁA FLAGA… 

Bliżej i bliżej łuny ku miastu, 

Na dachach płoną ich krwawe ślady. 

W nocy czerwono, w nocy jasno – 

Ludność buduje barykady 

Patrzcie stolice Europy – 

Ten czyn nie będzie słowem. 

Znowu na Woli są okopy. 

Znowu jest bitwa pod Grochowem… 

Teraz jest nalot nieustanny 

I pięć tysięcy armat wali, 

Domy tryskają jak fontanny, 

Warszawa… Warszawa… Warszawa się pali… 

O! jakże w oczach już czerwono, 

Szrapnele blisko, obok, w głowie… 

O cześć idącym batalionom! 

Kontratak znów na Mokotowie! 

Idą żołnierze w tyralierze, 

Każdy skupiony, trupio blady. 

Co wzięte bagnet znów odbierze 

I znowu nasze barykady. 

Warszawo! Nim najeźdźców buty 

Twój bruk ujarzmią w defiladzie – 

Sowiński broni swej reduty, 

Generał Bem z kartaczów kładzie! 

Już wróg przez Raszyn się przeciska, 

W Olszynce jeszcze są Czwartacy, 

Na stare znów pobojowiska 

Jak snopy sypią się Polacy… 

Biało-czerwony sztandar trzeba 

Nad pożar wznieść by go ujrzeli! 

Choć czerwień ogniem pnie do nieba, 

Choć coraz więcej trupiej bieli… 

Gdy czerwień mury już wysmuga, 

Aż do piwniczych schronów, groby – 

Niechaj powiewa biała flaga 

I niechaj będzie rok żałoby… 

KARPIŃSKI, Światopełk (1909, Łask – 1940, Wilno) 

28 WRZEŚNIA 1939 
Pod naporem niemieckim pada Warszawa… 

Tego samego dnia Niemcy podpisują z Rosją sowiecką tzw. „Traktat o gra-

nicach i przyjaźni Rosja–Niemcy”, z kolejnymi tajnymi aneksami, 

będącymi de facto IV rozbiorem Polski. W jednym z nich zapisano m.in.: „Obie 

strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej 

propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić 

na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się 

wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. 

A w Berlinie opracowany zostaje memoriał pl. „Traktowanie ludności byłych 

obszarów Polski z punktu widzenia polityki rasowej”, a w nim m.in.: „Uni-

wersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak i szkoły średnie […] 

powinny być […] zamknięte. Należy zezwolić jedynie na szkoły podstawowe, 

które powinny nauczać jedynie […] rachunków, czytania i pisania. Nauka 

w ważnych narodowo dziedzinach, jak geografia, historia, historia 

literatury oraz gimnastyka, musi być zakazana”. 

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 
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