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Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją jako służbę. «Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą»MT 20, 26… [KKK, 2235, fragm.]

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS Z DZIEĆMI – BLOCH, Karol Henryk (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga) 

1800., olejny na płycie miedzianej, kaplica w pałacu Frederiksborg, Kopenhaga; żródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 2, 12. 17-20 
Bezbożni mówili: 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, 

bo nam niewygodny: 

sprzeciwia się naszemu działaniu, 

zarzuca nam przekraczanie Prawa, 

wypomina nam przekraczanie 

naszych zasad karności. 

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, 

wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem BOŻYM, 

BÓG ujmie się za nim 

i wyrwie go z rąk przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, 

by poznać jego łagodność 

i doświadczyć jego cierpliwości. 

Zasądźmy go na śmierć haniebną, 

bo – jak mówił – 

będzie ocalony”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 54 (53), 3-4. 5. 6 I 8 (R.: POR. 6B) 

REFREN: BÓG podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, BOŻE, w imię TWOJE, 

mocą swoją broń mojej sprawy. 

BOŻE, słuchaj mojej modlitwy, 

nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciw mnie pyszni, 

gwałtownicy czyhają na moje życie. 

Nie mają oni BOGA 

przed swymi oczyma. 

Oto mi BÓG dopomaga, 

PAN podtrzymuje me życie. 

Będę CI chętnie składać ofiarę 

i sławić TWE imię, bo jest dobre. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJK 3, 16 – 4, 3 
Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, 

tam też bezład i wszelki występek. 

Mądrość zaś zstępująca z góry 

jest przede wszystkim czysta, 

dalej – 

skłonna do zgody, 

ustępliwa, 

posłuszna, 

pełna miłosierdzia i dobrych owoców, 

wolna od względów ludzkich i obłudy. 

Owoc zaś sprawiedliwości 

sieją w pokoju ci, 

którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny 

i skąd kłótnie między wami? 

Nie skądinąd, 

tylko z waszych żądz, 

które walczą w członkach waszych. 

Pożądacie, 

a nie macie, 

żywicie morderczą zazdrość, 

a nie możecie osiągnąć. 

Prowadzicie walki i kłótnie, 

a nic nie posiadacie, 

gdyż się nie modlicie. 

Modlicie się, 

a nie otrzymujecie, 

bo się źle modlicie, 

starając się jedynie 

o zaspokojenie swych żądz. 

AKLAMACJAPOR. 2 TES 2, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 9, 30-37 

JEZUS i JEGO uczniowie przemierzali Galileę, 

ON jednak nie chciał, 

żeby ktoś o tym wiedział. 

Pouczał bowiem SWOICH uczniów 

i mówił im: 

«SYN CzłowIeczy będzie wydany w ręce ludzi. 

Ci GO zabiją, 

lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, 

a bali się GO pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. 

Gdy był już w domu, zapytał ich: 

«O czym to rozprawialiście w drodze?» 

Lecz oni milczeli, 

w drodze bowiem posprzeczali się między sobą 

o to, kto z nich jest największy. 

ON usiadł, 

przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 

«Jeśli ktoś chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich 

i sługą wszystkich». 

Potem wziął dziecko, 

postawił je przed nimi 

i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 

«Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię MOJE, 

MNIE przyjmuje; 

a kto MNIE przyjmuje, 

nie przyjmuje MNIE, 

lecz TEGO, który MNIE posłał». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Heinrich_Bloch_-_Suffer_the_Children.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IX (piątek): 

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

 Na Mszę św. o 1800 i RÓŻANIEC RODZICÓW zaproszeni 
są też rodzice młodzieży, która ma przyjąć w tym roku 
Sakrament Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie 
organizacyjne – w kościele. 

 2.X (sobota): RÓŻANIEC RODZICÓW organizuje parafialną pieszą 
pielgrzymkę do Sanktuarium pw. św. Stanisława Papczyńskie-
go w Górze Kalwarii – na Mariankach. 

 Zapisy w zakrystii. 
 24.IX (piątek): Spotkanie informacyjne, po RÓŻAŃCU RODZI-

CÓW, czyli ok. 1900, w Domu Rekolekcyjnym. 
 Tych, którzy nie będą mogli pójść pieszo i dojechaliby 

samochodami, zapraszamy! na wspólną Mszę św. w dniu 

pielgrzymki, o 1200, na Mariankach. 

 Ruszają zapisy na nowy kurs, przygotowujący młodzież 
z klas VIII, do Sakramentu Bierzmowania. 

 Karty zgłoszenia do odbioru – u ks. Michała. 
 Wypełnione karty należy oddać do 2.X (niedziela): br. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 26.IX, na sumie. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-

cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.IX 
(poniedziałek) 

730 † Wojciecha SOBCZYKA 

1800 † Heleny KULCZYK 

21.IX 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie łaski, 

dla Jana i Elżbiety, w 59. rocznicę ślubu, 

oraz dla ich dzieci, wnuków i prawnuków 

22.IX 
(środa) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla Gabriela, z racji urodzin 

23.IX 
(czwartek) 

730 † Krystyny MICHALAK 

1800 

† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny i Tadeusza BOROWSKICH, 

dziadków STAROSÓW 

24.IX 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.IX 
(sobota) 

730 † Andrzeja SIBRECHTA 

1800 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

26.IX 
(niedziela) 

845 
† Krystyny PŁATEK, 

rodziców i teściów 

1030 

† Janiny i Wiesława NOGALÓW, 

Ewy STRZELECKIEJ, w 10. rocznicę śmierci, 

Ksawerego SRZELECKIEGO, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

1200 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 

† Jana ORNATA, w 30. rocznicę śmierci, 

Zofii, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH 

O MATKO POLSKO! MADONNO NIESZCZĘŚCIA! 
jesteśmy dziećmi tej strasznej pamięci 

ran co po ludzku są nie do pojęcia 

zbiorowy szatan tak właśnie wyglądał 

O MATKO — Polsko! MADONNO NIESZCZĘŚCIA! 

boję się że ten szatan ciągle na nas czyha 

w masce demokracji wolności i prawa 

gdy TY nie możesz sama powstać z klęczek 

tłum się szyderców z CIEBIE naigrawa 

bo jesteś słaba … chora … ciężko ranna 

przez obie bestie śmiertelnie szarpana 

i to straszliwe zakażenie krwi 

co się gorączką pali w TWOICH ranach 

O CHRYSTE! popatrz na swoje ołtarze 

zrównane z ziemią na zachód i wschód 

O MATKO NASZA KRÓLOWO OJCZYZNY 

czy wybłagamy by BÓG sprawił cud 

staliśmy CHRYSTE! wiernie tyle wieków 

z bólem łamiemy roztrzęsione dłonie 

sami wśród łotrów z lewa oraz z prawa 

dziś zostaliśmy w cierniowej koronie 

ale czy to już jest ostatni z krzyży 

aby ocalić nasze polskie trwanie 

czy tylko próba jak kolejna stacja 

i ból w następnej nam zadanej ranie 

jesteśmy dziećmi tej strasznej pamięci 

która nas budzi w środku sennych marzeń 

jak w ciszy nocy groźny cień złowrogi 

z upiorem tamtych wracających zdarzeń 

to tylko szatan na tyle sposobów 

wyciskał z oczu wielkie krwawe łzy 

gdy wyszarpywał z nas Narodu serce 

w satanistycznej strasznej czarnej mszy 

którą odprawiał w imię wolnej woli 

w imię wolności opętany krwią 

gdy polskie dzieci wbijał na sztachety 

gdy poił braci krwawą polską łzą 

tę mszę nad światem dzisiaj celebruje 

szatan przebrany w ornat i swobodę 

rozrzuca z brzękiem mamonę i władzę 

i zniewolonym bawi się Narodem 

i wbija kołek w miejscu nienawiści 

okrutnym gestem pogardy dla BOGA 

Polsko brzemienna nadzieją i wiarą 

w kołyskach dzieci zamieszkała trwoga 

więc tarczy krzyża dzisiaj nam potrzeba 

i miłosierdzia które wrogów zbliża 

i miecza walki przeciw szatanowi 

stań wśród nas CHRYSTE! świętym znakiem krzyża 

u naszych granic zadeptanych kłamstwem 

w sercach bijących głośno niepokojem 

stań wśród nas CHRYSTE! świętym znakiem krzyża 

na progach domów — Dobrem i Pokojem… 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

 
SPOTKANIE (RENDEZVOUS) – Sir LOW, Dawid Aleksander Cecyl (1891, Dunedin, Nowa Zelandia – 19 September 1963, Kensington, Londyn) 

„Evening Standard”, Londyn, 20.IX.1939; żródło: commons.wikimedia.org 

Nad ciałem Polaka 

Hitler, niemiecki socjalista: „Szumowina ziemi, jeśli się nie mylę?” 

Stalin, rosyjski socjalista: „Krwawy zabójca robotników, jak mniemam?” 

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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