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JEZUS często mówi o »gehennie ognia nieugaszonego«POR. MT 5, 22. 29; 13, 42. 50; MK 9, 43-48., przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni 

zatracić w niej zarazem ciało i duszęPOR. MT 10, 28. 

JEZUS zapowiada z surowością, że »pośle aniołów SWOICH: ci zbiorą z JEGO Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 

rozpalony«MT 13,41-42. ON sam wypowie słowa potępienia: »Idźcie precz ode MNIE, przeklęci, w ogień wieczny!«MT 25, 41.…IZ 45, 23 [KKK, 1034] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 5, 1-7 

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi 

pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. 

Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, 

i zasadził w niej szlachetną winorośl; 

pośrodku niej zbudował wieżę, 

także i tłocznię w niej wykuł. 

I spodziewał się, że wyda winogrona, 

lecz ona cierpkie wydała jagody. 

„Teraz więc, 

o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, 

rozsądźcie, proszę, 

między Mną a winnicą moją. 

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, 

a nie uczyniłem w niej? 

Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, 

ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! 

Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: 

rozbiorę jej żywopłot, 

by ją rozgrabiono, 

rozwalę jej ogrodzenie, 

by ją stratowano. 

Zamienię ją w pustynię, 

nie będzie przycinana ni plewiona, 

tak iż wzejdą osty i ciernie. 

Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. 

Otóż winnicą PANA ZASTĘPÓW jest dom Izraela, 

a ludzie z Judy szczepem JEGO wybranym. 

Oczekiwał ON tam sprawiedliwości, 

a oto rozlew krwi, 

i prawowierności, 

a oto krzyk grozy. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 80 (79), 9 I 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: POR. IZ 5, 7A) 

REFREN: Winnicą PANA jest dom Izraela 

Przeniosłeś winorośl z Egiptu 

i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, 

aż do Rzeki swoje latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie 

i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

Niszczy ją dzik leśny 

i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, BOŻE ZASTĘPÓW, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła TWOJA prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla SIEBIE. 

Już więcej nie odwrócimy się od CIEBIE,  

daj nam nowe życie, a będziemy CIĘ chwalili. 

Odnów nas, PANIE, BOŻE ZASTĘPÓW,  

i rozjaśnij nad nami SWOJE oblicze,  

a będziemy zbawieni. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 6-9 

O nic się już nie martwcie, 

ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie BOGU w modlitwie 

i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój BOŻY, 

który przewyższa wszelki umysł, 

będzie strzegł waszych serc i myśli 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Na koniec, bracia, 

wszystko, co jest prawdziwe, 

co godne, co sprawiedliwe, 

co czyste, co miłe, 

co zasługuje na uznanie: 

jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym — 

to bierzcie pod rozwagę. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, 

co przejęliście, 

co usłyszeliście 

i co zobaczyliście u mnie, 

a BÓG pokoju będzie z wami. 

AKLAMACJAPOR. J 15, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Nie wy MNIE wybraliście, 

ale JA was wybrałem, 

abyście szli 

i owoc przynosili« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 21, 33-43 

JEZUS powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Posłuchajcie innej przypowieści. 

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, 

wykopał w niej tłocznie, 

zbudował wieżę, 

w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom 

i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, 

posłał swoje sługi do rolników, 

by odebrali plon jemu należny. 

Ale rolnicy chwycili jego sługi 

i jednego obili, 

drugiego zabili, 

trzeciego zaś ukamienowali. 

Wtedy posłał inne sługi, 

więcej niż za pierwszym razem, 

lecz i z nimi tak samo postąpili. 

W końcu posłał do nich swego syna, 

tak sobie myśląc: 

Uszanują mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, 

mówili do siebie: 

'To jest dziedzic; 

chodźcie, zabijmy go, 

a posiądziemy jego dziedzictwo'. 

Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy 

i zabili. 

Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, 

co uczyni z owymi rolnikami?« 

Rzekli MU: 

„Nędzników marnie wytraci, 

a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 

takim,którzy mu będą oddawali plon 

we właściwej porze”. 

JEZUS im rzekł: 

»Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

'Ten właśnie kamień, 

który odrzucili budujący 

stał się głowicą węgła. 

PAN to sprawił, 

i jest cudem w naszych oczach'. 

Dlatego powiadam wam: 

Królestwo BOŻE będzie wam zabrane, 

a dane narodowi, 

który wyda jego owoce«. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

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

 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). 

 10.IX (sobota): 
 WYPOMINKI o 1640. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 11.X (niedziela): XX DZIEŃ PAPIESKI, pod hasłem TOTUS TUUS. 
 Jednym z wymiarów obchodów tego dnia będzie —

tradycyjnie — zbiórka, do puszek przed kościołem, 
z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszej, a ubogiej młodzieży. 

 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 II: 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Karol KOSEWSKI  22.IX.2020 l. 94 

śp. Marek Jacek BARAN  19.IX.2020 l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.X 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

6.X 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Stanisława KOSZORKA, 

zmarłych z rodziny 

7.X 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

8.X 
(czwartek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Bohdana OLIZAROWSKIEGO 

9.X 
(piątek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Heleny, Jana i Henryka BONIECKICH, 

Julianny ŻAK 

10.X 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.X 
(niedziela) 

845 
† Stefana KLUCZYŃSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

1030 † Jana i Dariusza OLESIŃSKICH 

1200 † Romana, Emilii, Wojciecha i Michaliny DOMINIKÓW 

1800 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

BĄDŹ POZDROWIONA… 
stajemy przed TOBĄ PIĘKNA NASZA PANI 

bądź pozdrowiona na Ziemi i Niebie 

wśród naszych bliskich … naszych Sióstr i Braci! 

Bądź pozdrowiona w serdecznej potrzebie 

MATKO! Wierności wiary i pokory 

PANI zawierzenia domu i rodziny 

bądź pozdrowiona różańcowym szeptem 

u każdej naszej drogi i godziny 

ORĘDOWNICZKO! Naszych trudnych losów 

Nienarodzonych pod krzyżem płacząca 

bądź pozdrowiona MATKO CHRYSTUSOWA! 

MATKO ta sama pośród nas cierpiąca 

i zatroskana gdy na progu serca 

czekasz na nasze do CIEBIE powroty 

gdy odchodzimy daleko od BOGA 

i odrzucamy przesłanie Golgoty 

bądź pozdrowiona MATKO pokrzywdzonych 

którzy do CIEBIE biegną po zbawienie 

bo tylko popiół pozostał im na rękach 

i nieprzyjaciół dotkliwe milczenie 

o! MATKO NASZA! OSTATNIA NADZIEJO! 

Gdy nas zwiodą wszyscy dookoła 

bądź pozdrowiona! Bądź również łaskawa! 

Gdy CIĘ będziemy o ratunek wołać … 

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

NAJSTARSZY WIZERUNEK MADONNY? 
W kościele pw. Madonna del Rosario, na naj-

wyższym wzgórzu Rzymu, Monte Mario, pod 

opieką mniszek dominikanek – znajduje się 

niezwykły obraz MADONNY SAN SISTO, zwanej 

także ORĘDOWNICZKĄ, a przez prawosławnych 

MADONNĄ Z LYDDY. 

Przypuszcza się, że WIZERUNEK mógł zostać 

namalowany przez św. Łukasza,. Wskazuje na 

to technika jego wykonania: na cienkiej desce 

z drzewa limonki, głowa metodą enkaustyki, 

i.e. zawiesiny farby w mieszance gorącego wosku 

pszczelego i aromatycznej żywicy, większa 

część na podkładzie wł. gesso, natomiast cała 

reszta bezpośrednio na desce. Taka technika 

stosowana było często w starożytnym Egipcie… 

Wskazuje też fakt, że MATKA BOŻA przedstawiona została na nim bez 

DZIECIĄTKA JEZUS. Takie obrazy stały się popularne dopiero po soborze 

w Efezie w 541, który przyjął dogmat o MATCE BOŻEJ THEOTOKOS. 

Wskazują wreszcie przeprowadzone w latach 1960. badania metodą 

węgla radioaktywnego oraz miasto Lydda w określeniu prawosławnym… 

Zainteresowanych MADONNĄ SAN SISTO zapraszamy na naszą stronę 

parafialną: 

http://www.swzygmunt.knc.pl/OTHERMARYs/FOREIGN/HTMs/ROME_MA

DONNAdeSANSISTO_01.htm. 

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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