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Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez BOGA jako jedno dla drugiego […] Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne „ja” tego samego człowieczeństwa… [KKK, 371, fragm.]

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI RODZAJURDZ 2, 18-24 
PAN BÓG rzekł: 

«Nie jest dobrze, 

żeby mężczyzna był sam; 

uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe 

i wszelkie ptaki podniebne, 

PAN Bóg przyprowadził je do mężczyzny, 

aby przekonać się, jak on je nazwie. 

Każde jednak zwierzę, 

które określił mężczyzna, 

otrzymało nazwę „istota żywa”. 

I tak mężczyzna dał nazwy 

wszelkiemu bydłu, 

ptakom podniebnym 

i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, 

ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. 

Wtedy to PAN sprawił, że mężczyzna 

pogrążył się w głębokim śnie, 

i gdy spał, 

wyjął jedno z jego żeber, 

a miejsce to zapełnił ciałem. 

Po czym PAN BÓG z żebra, 

które wyjął z mężczyzny, 

zbudował niewiastę. 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 

mężczyzna powiedział: 

„Ta dopiero jest kością z moich kości 

i ciałem z mego ciała! 

Ta będzie się zwała niewiastą, 

bo ta z mężczyzny 

została wzięta”. 

Dlatego to mężczyzna 

opuszcza ojca swego 

i matkę swoją 

i łączy się ze swą żoną 

tak ściśle, że stają się jednym ciałem. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 128 (127), 1B-2. 3-4. 5-6 (R.: POR. 5) 

REFREN: Niechaj nas zawsze PAN BÓG błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy PANU. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. 

Pokój nad Izraelem! 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 2, 9-11 

Bracia: 

Widzimy JEZUSA, 

który mało co od aniołów był mniejszy, 

chwałą i czcią uwieńczonego 

za mękę śmierci, 

iż z łaski BOŻEJ zaznał śmierci 

za każdego człowieka. 

Przystało bowiem TEMU, 

dla którego wszystko 

i przez którego wszystko istnieje, 

który wielu synów do chwały doprowadza, 

aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienia. 

Tak bowiem TEN, 

który uświęca, 

jak ci, 

którzy mają być uświęceni, 

od JEDNEGO wszyscy pochodzą. 

Z tej to przyczyny 

nie wstydzi się nazywać ich 

braćmi SWYMI. 

AKLAMACJAPOR. 1 J 4, 12BCD Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 

BÓG w nas mieszka 

i miłość ku NIEMU 

jest w nas doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 10, 2-16 
Faryzeusze przystąpili do JEZUSA, 

a chcąc GO wystawić na próbę, 

pytali GO, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: 

«Co wam przykazał Mojżesz?» 

Oni rzekli: 

„Mojżesz pozwolił 

napisać list rozwodowy 

i oddalić”. 

Wówczas JEZUS rzekł do nich: 

«Przez wzgląd 

na zatwardziałość serc waszych 

napisał wam to przykazanie. 

Lecz na początku stworzenia 

BÓG stworzył ich 

jako mężczyznę i kobietę: 

dlatego opuści człowiek 

ojca swego i matkę 

i złączy się ze swoją żoną, 

i będą oboje jednym ciałem. 

A tak już nie są dwojgiem, 

lecz jednym ciałem. 

Co więc BÓG złączył, 

tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali GO o to. 

Powiedział im: 

«Kto oddala swoją żonę, 

a bierze inną, 

popełnia względem niej cudzołóstwo. 

I jeśli żona opuści swego męża, 

a wyjdzie za innego, 

popełnia cudzołóstwo». 

Przynosili MU również dzieci, 

żeby ich dotknął; 

lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 

A JEZUS, widząc to, oburzył się 

i rzekł do nich: 

«Pozwólcie dzieciom przychodzić do MNIE, 

nie przeszkadzajcie im; 

do takich bowiem należy królestwo BOŻE. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Kto nie przyjmie królestwa BOŻEGO jak dziecko, 

ten nie wejdzie do niego». 

I biorąc je w objęcia, 

kładł na nie ręce 

i błogosławił je. 

il. pow. OFIARA MIŁOŚCI — BOWEN, Leanne (XX w.) 

współczesny obraz, farby wodne; żródło: www.leannebowen.com 

https://www.leannebowen.com/products/sacrifice-of-love
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730 – 

w kościele. 
 3.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 Wieczornego nabożeństwa różańcowego nie ma. 

 8.X (piątek): Na 1730 zapraszamy młodzież z klas VIII i ich rodzi-
ców — na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE i Mszę św. 

 Po Mszy sw. spotkanie w kościele, omawiające przygoto-
wania do Sakramentu Bierzmowania w przyszłym roku. 

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

(po NABOŻEŃSTWIE RÓŻAŃCOWYM). 
 10.X (niedziela): XX DZIEŃ PAPIESKI 

 Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmi: 
NIE LĘKAJCIE SIĘ. 

 Jednym z wymiarów obchodów tego dnia będzie 
tradycyjnie zbiórka pieniędzy do puszek przed kościołem 
z przeznaczeniem ich na fundusz stypendialny dla 
najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Ruszyła Biblijna Akademia Najmłodszych 2021/2022. 
 Cele konkursu to: 

 Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. 
 Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma 

Świętego. 
 Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych 

Mszach św. w parafiach. 
 Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół 

problematyki duszpasterstwa biblijnego. 
 Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu 

z PANEM BOGIEM. 
 Uczestnikami mogą być dzieci uczęszczające do szkół 

podstawowych (w porozumieniu z organizatorem można 
do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać). 

 Pytania testowe ukazują się na stronie organizatora, 
Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego: www.koab.pl. 

 Szczegóły, w tym pełny regulamin, na stronie naszego 
duszpasterza, ks. Bogdana: parafiawinternecie.pl. 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 24.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 15.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 17.X, po sumie, w kościele. 

 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). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Piotr SZPAKOWSKI  20.IX.2021 l. 49 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.X 
(poniedziałek) 

730 † Anny OBCOWSKIEJ 

1800 
dziękczynna, z racji rocznicy ślubu, 

Joanny i Łukasza 

5.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
w intencji Agnieszki i Ireneusza, 

z racji 19. rocznicy ślubu 

6.X 
(środa) 

730 † Leokadii SOBCZAK 

1800 
† Janiny, Stanisława i Lesława LESZCZYŃSKICH, 

Ryszarda CZUBAJA 

7.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

8.X 
(piątek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 
† Stefanii i Albina BOROWSKICH, 

zmarlych z rodzin WYSZOGRODZKICH i WRONIECKICH 

9.X 
(sobota) 

730 † Anny OBCOWSKIEJ 

1640 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.X 
(niedziela) 

845 † Jana i Dariusza OLESIŃSKICH 

1030 † Karola BIEDULA 

1200 
† Romana, Emilii, Michaliny i Wojciecha DOMINIKÓW, 

Anny i Grzegorza KOMOSÓW 

1800 
† Stanisława, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

RÓŻAŃCOWA MODLITWA… 
różańcem chciałbym MATKO opasać swe serce 

moich bliskich Ojczyznę każde ludzkie trwanie 

by modlitwa jak rzeka płynęła do CIEBIE 

nasza najmilsza MATKO NAJJAŚNIEJSZY PANIE 

modlitwa nasza czuła rozmowy i prośby 

i TWOJE MATKO znaki o sposób przetrwania 

i nasz szept różańcowy ta niezwykła siła 

która drogę do nieba ludzkości odsłania 

klękam MATKO przed TOBĄ z czułym znakiem krzyża 

i szepczę Zdrowaś MARIO niechaj łaska TWOJA 

dźwiga naszą modlitwę do tronu JEZUSA 

i niech TWOJA opieka będzie nam jak zbroja 

przez całe nasze życie i w godzinie trwogi 

gdy będziemy przekraczać nasz próg nieznanego 

módl się za nami MATKO grzesznymi przed BOGIEM 

w imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO 

i niech moja Ojczyzna trwa błogosławiona 

pod TWOIM MATKO berłem i TWOJĄ koroną 

różańca mocna tarczą wykuta modlitwą 

niech nam będzie gdy trzeba najlepszą obroną 

niech więc ufna modlitwa dodaje nam męstwa 

i goi w nas cierpliwie każdą naszą ranę 

a gdy trzeba przekroczyć nam ostatni próg 

niech będzie niczym anioł śmierci naszej Amen 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastow 

 

MODLITWA — SIMON, Ernest Constant (1848, Paryż – 1895, Kair) 

XIX w., olejny na płótnie, 38 46 cm; żródło: galeriauadama.pl 

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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