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Ponieważ przez pełniącego posługę święceń działa i zbawia sam CHRYSTUSPOR. KKK 1128, niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania CHRYSTUSAPOR. SOBÓR 

TRYDENCKI: DS 1612; SOBÓR W KONSTANCJI: DS 1154. Mówi o tym z mocą św. Augustyn: 

„Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła, jednak daru CHRYSTUSA nie plamiPOR. KKK 1550. Co przez niego spływa, jest czyste, co przez niego przechodzi, jest 

jasne, dostaje się na żyzną glebę… Duchowa moc sakramentu jest jakby światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, przyjmują ją czystą, a jeśli nawet 

przechodzi przez nieczystych, nie ulega splamieniu”ŚW. AUGUSTYN, IN EVANGELIUM JOHANNIS TRACTATUS, 5, 15… [KKK, 1584]

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

JEZUS I ZEBEDEUSZ Z SYNAMI — ZIMMERMANN, Ernest Karol (1852, Monachium – 1901, Monachium) 

oryg. 1886, olejny na płótnie, własność prywatna; żródło: anthonysfineart.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 53, 10-11 
Spodobało się PANU zmiażdżyć SWOJEGO SŁUGĘ cierpieniem. 

Jeśli ON wyda SWE życie na ofiarę za grzechy, 

ujrzy potomstwo, 

dni SWE przedłuży, 

a wola PAŃSKA spełni się przez NIEGO. 

Po udrękach swej duszy ujrzy światło 

i nim się nasyci. 

Sprawiedliwy mój SŁUGA usprawiedliwi wielu, 

ich nieprawości ON sam dźwigać będzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 4-5. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 22) 

REFREN: Okaż SWĄ łaskę ufającym TOBIE 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 4, 14-16 

Mając arcykapłana wielkiego, 

który przeszedł przez niebiosa, 

JEZUSA, SYNA BOŻEGO, 

trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, 

który by nie mógł współczuć naszym słabościom, 

lecz poddanego próbie pod każdym względem 

podobnie jak my — 

z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością 

do tronu łaski, 

abyśmy doznali miłosierdzia 

i znaleźli łaskę pomocy 

w stosownej chwili. 

AKLAMACJAPOR. MK 10, 45 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

«SYN CZŁOWIECZY przyszedł, 

żeby służyć 

i dać SWOJE życie 

jako okup za wielu» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 10, 35-45 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do JEZUSA 

i rzekli: 

„NAUCZYCIELU, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, 

o co CIĘ poprosimy”. 

ON ich zapytał: 

«Co chcecie, żebym wam uczynił?» 

Rzekli MU: 

„Daj nam, żebyśmy w TWOJEJ chwale siedzieli 

jeden po prawej, 

a drugi po lewej TWEJ stronie”. 

JEZUS im odparł: 

«Nie wiecie, o co prosicie. 

Czy możecie pić kielich, 

który JA mam pić, 

albo przyjąć chrzest, 

którym JA mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli MU: 

„Możemy”. 

Lecz JEZUS rzekł do nich: 

«Kielich, który JA mam pić, 

wprawdzie pić będziecie; 

i chrzest, który JA mam przyjąć, 

wy również przyjmiecie. 

Nie do MNIE jednak należy 

dać miejsce po MOJEJ stronie prawej lub lewej, 

ale dostanie się ono tym, 

dla których zostało przygotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, 

poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 

A JEZUS przywołał ich do siebie 

i rzekł do nich: 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, 

uciskają je, 

a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie między wami. 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 

niech będzie sługą waszym. 

A kto by chciał być pierwszym między wami, 

niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Bo i SYN CZŁOWIECZY nie przyszedł, 

aby mu służono, 

lecz żeby służyć 

i dać SWOJE życie jako okup 

za wielu». 

https://anthonysfineart.com/blogs/blog/christ-with-the-fisherman-by-ernst-zimmerman
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730 – 

w kościele. 
 17.X (niedziela): 

 Nasza parafia gości o. Cecyliana ZAPOLSKIEGO, francisz-
kanina, posługującego na Ukrainie. Po Mszach św. zbiera-
ne są ofiary na potrzeby jego parafii w Czeczelniku, 
na Podolu, w dawnym woj. bracławskim, które Rosjanie 
zagarnęli podczas II rozbioru Rzeczypospolitej. 

 W Klarysewie, w domu parafialnym, od 0930 do 1330, ma 
miejsce akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich 
zachęcamy! do włączenia się w tę akcję. 

 Po Mszy św. o 1800, w kościele, spotkanie rodziców i dzie-
ci, które w tym roku przygotowują się do 1. Komunii św. 

 22.X (piątek): 

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

 Trwa Biblijna Akademia Najmłodszych 2021/2022. 
 Szczegóły, w tym pełny regulamin, na stronie naszego 

duszpasterza, ks. Michała: parafiawinternecie.pl. 
 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 24.X, na su-

mie. 
 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Roman Adam WRONA  8.X.2021 l. 90 

śp. Jadwiga Krystyna KŁOSZEWSKA  7.X.2021 l. 88 

śp. Andrzej Stanisław GROCHULSKI  7.X.2021 l. 85 

śp. Jerzy Stanisław PIŁKA  2.X.2021 l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.X 
(poniedziałek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 
† Janiny, Tadeusza, Stefanii i Jana BOROWSKICH, 

Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW 

19.X 
(wtorek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 
† Waldemara i Jana ŁUKASIKÓW, 

Grażyny GAWLIK 

20.X 
(środa) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, w 17. rocznicę śmierci, 

Mariana i Marianny BARANÓW, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

21.X 
(czwartek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 † Danuty LEMIESZEK 

22.X 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.X 
(sobota) 

730 
o zdrowie dla Tomasza 

w intencji Piotra, z racji urodzin 

1800 w intencji Agnieszki i Sławomira, z racji 25. rocznicy ślubu 

24.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i CACKÓW, 

Stanisława UTRATY, w 6. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny UTRATÓW 

1030 w intencji Marcina i Magdy GUTOWSKICH 

1200 
† Natalii OKLEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza, Zbigniewa, Cecylii i Jana OKLEJÓW 

1800 

† Józefa KALOTY, 

Władysławy BOROWSKIEJ, 

Jana ZALEWSKIEGO 

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE … 
oto BARANEK BOŻY gładzi grzechy świata 

on będzie DUCHEM ŚWIĘTYM wołał nas do siebie 

albo naznaczy ognia sprawiedliwym sądem 

gdy stanie zło i dobro naprzeciwko siebie 

naznacz nas PANIE DUCHEM oto CIĘ prosimy 

i klękamy z pokorą bo TYŚ naszym BOGIEM 

poprzez krzyż co nad nami uczyniłeś kiedyś 

gdyś nam PANIE do nieba sam wyznaczał drogę 

poprzez chrzest i wspólnotę świętego Kościoła 

który nas dzisiaj PANIE do CIEBIE przybliża 

dziękujemy CI zatem za wspólnotę wiary 

do której nas przyjąłeś świętym znakiem krzyża 

i łaską TWEGO DUCHA która nas przenika 

niczym słońce co ciemność promieniem rozprasza 

gdy trzeba nam odnaleźć drogę do zbawienia 

przez bezdroża niewiary i czułość Judasza 

oby PANIE mój naród przyjął światło DUCHA 

nim niewola nas spęta niemocą i karą 

i by było tym znakiem w drodze do zbawienia 

który nas poprowadzi z ufnością i wiarą 

jak tych co szli przed nami w modlitewnym gwarze 

z imieniem MATKI BOŻEJ wśród wojny i głodu 

prowadzeni TWYM DUCHEM który ich jednoczył 

przez tysiąc lat historii naszego narodu 

„Różaniec Polski”, „Tajemnice światła” 
WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

16 PAŹDZIERNIKA 1978 … 

 

Po południu w poniedziałek 16 października sekretarz stanu kard. Jean 

Villot zarządza ósmą kolejkę, napięcie wśród zgromadzonych w Kaplicy 

Sykstyńskiej sięga szczytu. Kard. König powie później, że „kiedy liczba gło-
sów oddanych na kardynała Wojtyłę osiągnęła połowę wymaganych, przy-
szły papież odrzucił pióro i wyprostował się na krześle, potem ujął głowę 

w dłonie. Odniosłem wrażenie, że jest całkowicie oszołomiony, potem pa-
dła ostateczna liczba głosów”. Kiedy kard. Wojtyła słyszy, że głosowało na 

niego 94 kardynałów, zaczyna coś szybko pisać. Potem słucha łacińskiego 

zapytania kard. Villota: „Czy zgadzasz się?” i po chwili odpowiada: „W po-
słuszeństwie wiary wobec CHRYSTUSA, mojego PANA, zawierzając Matce 

CHRYSTUSA i Kościoła – świadom wszelkich trudności -–przyjmuję” — to o-
świadczenie przygotował po rozmowie z kard. Wyszyńskim. 

W tym czasie z komina Kaplicy Sykstyńskiej unosi się biały dym, a na 

Placu św. Piotra wśród czekających w napięciu wiernych podnosi się 

radosna wrzawa. O godzinie 18.44 na plac wkracza Gwardia Szwajcarska, 

a na centralnym balkonie wychodzącym na plac, pojawia się kard. Pericle 

Felici, który odczytuje uroczystą formułę promulgacyjną: „Oznajmiam wam 

radosną nowinę. Habemus Papam! – mamy papieża” […] „Kardynała 

Wojtyłę”. Na placu zapada cisza. Później w zdumionym tłumie pojawiają 

się głosy”: „To Polak”. W końcu nowy papież pojawia się w oknie, w 

czerwonym ornacie, z paliuszem na piersiach i uśmiechem na twarzy. 

Mówi po włosku: „Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa 

Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, ale jednocześnie tak bliskiego 

poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji”… 
żródło: parafiaorione.rel.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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