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[…] musimy […] czuwać ustawicznie, […] aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie »będzie płacz i zgrzytanie zębów«SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 48.[KKK, 1036, fragm.] 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UPADEK POTĘPIONYCH — BOUTS, Derek (1415, Haarlem – 1475, Leuven) 

ok. 1470, olejny na panelu, 115×69.5 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 25, 6-10A 

PAN ZASTĘPÓW 

przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze 

ucztę z tłustego mięsa, 

ucztę z wybornych win, 

z najpożywniejszego mięsa, 

z najwyborniejszych win. 

Zedrze ON na tej górze zasłonę, 

zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, 

i całun, który okrywał wszystkie narody; 

raz na zawsze zniszczy śmierć. 

Wtedy PAN BÓG otrze łzy z każdego oblicza, 

zdejmie hańbę ze SWEGO ludu na całej ziemi, 

bo PAN przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: 

Oto nasz BÓG, 

TEN, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; 

oto PAN, 

w którym złożyliśmy naszą ufność; 

cieszmy się i radujmy z JEGO zbawienia! 

Albowiem ręka PANA spocznie na tej górze. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 23 (22), 1B-3A. 3B-4. 5. 6 (R.: POR. 6CD) 

REFREN: Winnicą PANA jest dom Izraela 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na SWOJĄ chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 4, 12-14. 19-20 

Bracia: 

Umiem cierpieć biedę, 

umiem też korzystać z obfitości. 

Do wszystkich w ogóle warunków 

jestem zaprawiony: 

i być sytym, i głód cierpieć, 

korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. 

Wszystko mogę w TYM, 

który mnie umacnia. 

W każdym razie dobrze uczyniliście, 

biorąc udział w moim ucisku. 

A BÓG mój według SWEGO bogactwa 

zaspokoi wspaniale w CHRYSTUSIE JEZUSIE 

każdą waszą potrzebę. 

BOGU zaś i OJCU naszemu 

chwała na wieki wieków. 

Amen. 

AKLAMACJAPOR. EF 1, 17-18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Niech OJCIEC PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

przeniknie nasze serca SWOIM światłem, 

abyśmy wiedzieli, 

czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 22, 1-14 

JEZUS w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

»Królestwo niebieskie podobne jest do króla, 

który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 

Posłał więc swoje sługi, 

żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 

lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 

'Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę; 

woły i tuczne zwierzęta ubite 

i wszystko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę!' 

Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: 

jeden na swoje pole, 

drugi do swego kupiectwa, 

a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. 

Posłał swe wojska 

i kazał wytracić owych zabójców, 

a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: 

'Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 

lecz zaproszeni nie byli jej godni. 

Idźcie więc na rozstajne drogi 

i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie'. 

Słudzy ci wyszli na drogi 

i sprowadzili wszystkich, 

których napotkali: 

złych i dobrych. 

I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 

i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. 

Rzekł do niego: 

'Przyjacielu, 

jakże tu wszedłeś, 

nie mając stroju weselnego?' 

Lecz on oniemiał. 

Wtedy król rzekł sługom: 

'Zwiążcie mu ręce i nogi 

i wyrzućcie go na zewnątrz, 

w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów'. 

Bo wielu jest powołanych, 

lecz mało wybranych« 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dieric_Bouts_-_Hell_-_WGA02967.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. 

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

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

 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). 

 Księża udzielają posługi chorym po uprzednim umó-
wieniu się pod tel. +48 22 754 47 32. 

 W Klarysewie, w domu parafialnym, od 930 do 1330 
można honorowo oddawać krew. Wszystkich zachęcamy! 

do włączenia się w tę akcję. 
 17.X (sobota): O 1000, w kościele, zbiórka kandydatów i mini-

strantów. Chłopaki – odwagi! Jeśli już komu warto służyć 

to chyba BOGU? Nieprawdaż? 
 Rozpoczyna się nowy cykl przygotowania do SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA. 
 Zapisy – do 24.X (sobota). 
 Karty zgłoszeniowe do pobrania u ks. Michała. 
 25.X (niedziela): Spotkanie organizacyjne młodzieży i rodzi-

ców, w kościele, po Mszy św. 1200. 
 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! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.X 
(poniedziałek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Henryka WROTKA 

13.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Edwarda, z racji imienin 

14.X 
(środa) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 † Genowefy MOSKALEWICZ 

15.X 
(czwartek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Teresy Jadwigi DRUSZCZYŃSKIEJ, z racji imienin, 

Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO, 

zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

16.X 
(piątek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Kazimierza i Marii KALIŃSKICH, 

Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH 

17.X 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO. i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Marianny i Antoniego KRÓLÓW,  

Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA 

18.X 
(niedziela) 

845 † Cecylii, Jana, Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

1030 † Urszuli KOCON, Jadwigi i Janusza KOCONÓW 

1200 † członkiń PARAFIALNEGO KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

1800 
† Jadwigi i Rafała KORNASZEWSKICH, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

NAUKA… 
Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 

logarytmów, wzorów i formułek, 

z kwadracików, trójkącików i kółek 

nauczyli mnie nieskończoności. 

Rozprawiali o „cudach przyrody”, 

oglądałem różne tajemnice: 

W jednym szkiełku „życie w kropli wody”, 

W innym zaś – „kanały na Księżycu”. 

Mam tej wiedzy zapas nieskończony; 

2ПR i H2S04 

Jabłka, lampy, Crooke'sy i Newtony, 

Azot, wodór, zmiany atmosfery. 

Wiem o kuli napełnionej lodem, 

O bursztynie, gdy się go pociera… 

Wiem, że ciało zanurzone w wodę, 

Traci tyle, ile… et cetera. 

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 

Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 

Różne rzeczy do głowy mi wkuli, 

Tumanili nauką daremną. 

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem. 

I wciąż wierzę biednymi zmysłami, 

Że ci ludzie na drugiej półkuli 

Muszą chodzić do góry nogami. 

I do dziś mam taką szkolną trwogę: 

BÓG mnie wyrwie – a stanę bez słowa! 

— PANIE BOŻE! Odpowiadać nie mogę, 

Ja… wymawiam się, mnie boli głowa… 

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu. 

Lecz nauczę się… po pewnym czasie… 

Proszę! Zostaw mnie na długie życie, 

Jak na drugi rok w tej samej klasie. 

TUWIM, Julian (1894, ŁÓDŹ – 1953, ZAKOPANE) 

NOTRE DAME DES MIRACLES DE DÉOLS 
W 1187  we Francji trwała wojna między królem 

Filipem II Augustem a roszczącym sobie prawa 

do tronu francuskiego królem Anglii Henrykiem II 

Plantagenetem, wspieranym przez synów: Ryszarda 

Lwie Serce i Jana bez Ziemi. Wojska angielskie 

okupowały m.in. Déols na przedmieściach Chatea-

roux, w dzielnicy Berry zaatakowanej przez Filipa 

Augusta, gdzie - na jednym ze szlaków pielgrzy-

mich do Santiago de Compostella - znajdowało się 

znane kluniackie opactwo benedyktyńskie. 

Wojska Filipa Augusta podeszły pod Déols. Szy-

kowano się do decydującej bitwy. A przed wizerun-

kami MATKI BOŻEJ mieszkańcy miasteczka modlili 

się o oddalenie nieszczęścia i pokój… 

Na placu przed kościołem opactwa żołnierze an-

gielscy grali w kości. Jeden z nich, rozżalony niepowodzeniami (pewnie 

stracił pochodzące z rabunku łupy…), zaczął rzucać z wściekłości kamie-

niami. Rzucił też w kamienną figurkę MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM na tym-

panonie nad portalem wejściowym kościoła, doznającą czci wiernych. 

Kamień trafił w ramię DZIECIĄTKA JEZUS i odłamał MU dłoń. 

Kronikarz zanotował: „Z uszkodzonego ramienia owej figury trysnęła 

struga krwi, tworząc na ziemi kałużę. Osobnik, który rzucił kamieniem, 

popadł w obłęd i z miejsca legł martwy”… 

Zbiegli się zakonnicy i poczęli zbierać sączącą się krew… 

Następnego dnia na placu zjawił się książę Jan bez Ziemi. Podczas 

inspekcji miejsca znalazł odłamaną dłoń DZIECIĄTKA JEZUS. Gdy ją podniósł 

i owinął płaczem zaczął z niej wypływać czerwony płyn… 

Na wieść o cudzie zmagający się władcy, na progu bitwy, zawarli w Déols 

niespodziewany rozejm, który miał trwać dwa lata… 

Zgromadzoną krew i dłoń przewieziono później do Anglii i przechowywano 

w specjalnie wystawionej, ku pamiątce zdarzenia, kaplicy poświęconej 

NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY, skąd – pewnie w czasach Henryka VIII – zaginęły. 

Natomiast figurka MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM, przechowywana w kaplicy 

opactwa w Déols, przez następne stulecia doznawała tam wielkiej czci. 

Odwiedzali JĄ papieże, książęta Kościoła i książęta świeccy… 

Klasztor i kościół dwukrotnie, w 1567 i 1569, palili protestanci. 

Przetrwały, aż do rewolucji francuskiej, gdy szalone lewactwo obróciło 

opactwo w ruinę. Rzeźba MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM uległa poważnemu 

uszkodzeniu i, gdyby nie ofiarność i odwaga bezimiennych wiernych, 

pewnie by zaginęła, tak jak wiele wspaniałych zabytków sztuki 

chrześcijańskiej w tych latach pogardy. Figurkę przechowała jednak 

pewna staruszka i w ten sposób przetrwała do naszych czasów. 

W 1899 MATKA BOŻA i DZIECIĄTKO z Déols zostały koronowane. 

Figurka NOTRE DAME DES MIRACLES DE DÉOLS przechowywana jest dziś 

w kościele pw. św. Szczepana w Déols, wraz z czterema XVI wiecznymi 

obrazami ukazującymi wydarzenie… 

Poranione ramię JEZUSA wciąż z wyrzutem patrzy na odwiedzających… 

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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