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Ponieważ BÓG błogosławi człowieka, jego serce może z kolei błogosławić TEGO, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. [KKK, 2645]

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO — JEKEL, Brian (ur. 1951, Wisconsin) 

2008, olejny na płótnie, własność prywatna; żródło: www.christian.art 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 31, 7-9 
Tak mówi PAN: 

«Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, 

weselcie się pierwszym wśród narodów! 

Głoście, wychwalajcie i mówcie: 

PAN wybawił SWÓJ lud, 

Resztę Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej 

i zgromadzę ich z krańców ziemi. 

Są wśród nich niewidomi 

i dotknięci kalectwem, 

kobieta brzemienna wraz z położnicą: 

powracają wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, 

lecz wśród pociech ich przyprowadzę. 

Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – 

nie potkną się na niej. 

Jestem bowiem ojcem dla Izraela, 

a Efraim jest MOIM synem pierworodnym». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 126 (125), 1B-2B. 2C-3. 4-5. 6 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między narodami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

PAN uczynił nam wielkie rzeczy 

i radość nas ogarnęła. 

Odmień znowu nasz los, o PANIE, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą, 

niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością, 

niosąc swoje snopy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 5, 1-6 

Każdy arcykapłan, 

spomiędzy ludzi brany, 

dla ludzi jest ustanawiany 

w sprawach odnoszących się do BOGA, 

aby składał dary i ofiary 

za grzechy. 

Może on współczuć 

tym, którzy nie wiedzą i błądzą, 

ponieważ sam podlega słabości. 

I ze względu na nią powinien 

tak za lud, 

jak i za samego siebie 

składać ofiary za grzechy. 

A nikt sam sobie nie bierze tej godności, 

lecz tylko ten, kto jest powołany przez BOGA 

jak Aaron. 

Podobnie i CHRYSTUS 

nie SAM SIEBIE okrył sławą 

przez to, iż stał się arcykapłanem, 

ale uczynił to TEN, 

który powiedział do NIEGO: 

«TY jesteś MOIM SYNEM, 

JA CIĘ dziś zrodziłem», 

jak i w innym miejscu: 

«TY jesteś kapłanem na wieki 

na wzór Melchizedeka». 

AKLAMACJAPOR. 2 TM 1, 10B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nasz ZBAWICIEL, 

JEZUS CHRYSTUS, 

śmierć zwyciężył, 

a na życie rzucił światło 

przez Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 10, 46B-52 

Gdy JEZUS 

wraz z uczniami i sporym tłumem 

wychodził z Jerycha, 

niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, 

siedział przy drodze. 

A słysząc, że to jest JEZUS z Nazaretu, 

zaczął wołać: 

„JEZUSIE, SYNU DAWIDA, 

ulituj się nade mną!” 

Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 

Lecz on jeszcze głośniej wołał: 

„SYNU DAWIDA, 

ulituj się nade mną!” 

JEZUS przystanął i rzekł: 

«Zawołajcie go». 

I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 

„Bądź dobrej myśli, 

wstań, woła cię”. 

On zrzucił z siebie płaszcz, 

zerwał się na nogi 

i przyszedł do JEZUSA. 

A JEZUS przemówił do niego: 

«Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział MU niewidomy: 

„RABBUNI, żebym przejrzał”. 

JEZUS mu rzekł: 

«Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła». 

Natychmiast przejrzał 

i szedł za NIM drogą. 

https://www.christian.art/daily-gospel-reading/366
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730 – 

w kościele. 
 24.X (niedziela): Nasza parafia obchodzić będzie ROCZNICĘ 

KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA. 
 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych. 
 Na WYPOMINKI ROCZNE I JEDNORAZOWE nasi duszpasterze 

przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Lucyna KRAJEWSKA  15.X.2021 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.X 
(poniedziałek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Mariusza i Justyny, w 1. rocznicę ślubu, 

oraz Marioli i Przemysława, w 5. rocznicę ślubu 

26.X 
(wtorek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 † Ireny i Kazimierza PIĄTKÓW, w 9. rocznicę śmierci 

27.X 
(środa) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 † Jan ZDUŃCZYKA 

28.X 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

29.X 
(piątek) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 

† Teresy i Rafała KORNASZEWSKICH, 

Bronisławy, Władysława, Emilii, Wojciecha i 

Stanisława ZDUŃCZYKÓW, 

Janiny i Zenona PRZETACKICH, 

zmarłych z rodzin ZDUŃCZYKÓW i BARANÓW 

30.X 
(sobota) 

730 
w intencji Marty, 

o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

1800 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

31.X 
(niedziela) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1030 

† Urszuli KOCON, 

Mieczysława KOMOSY, 

Cypriana OSUCHA, 

Anety KOMOSY 

1200 

dziękczynno-błagalna, w 13. rocznicę ślubu, 
z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla małżonków Iwony i Marka 

i ich dzieci: Arkadiusza i Piotra 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

RÓŻANIEC POLSKI: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU… 
naucz nas PANIE JEZU żarliwej modlitwy 

by nasze trudne chwile jak Ogrójec trwały 

byśmy umieli prosić pokornie i mężnie 

dla swojego zbawienia i dla TWOJEJ chwały 

TWOJA wola niech będzie sensem naszych godzin 

daj nam siłę pokory i wolę wytrwania 

odsuń od nas pokusę szalonego świata 

która nam sens miłości i życia zasłania 

a ten kielich goryczy co życie przynosi 

jeśli taka TWA wola przyjmiemy z ufnością 

i jeśli trzeba PANIE oddamy CI życie 

które przecież jest TWOJĄ na wieki własnością 

nie ma większej miłości gdy ktoś swoje życie 

oddaje za przyjaciół niech więc miłość nasza 

będzie PANIE dla CIEBIE jak modlitwa miła 

która codzień przed TOBĄ zbawienie wyprasza 

klękamy więc przed TOBĄ z różańcem nadziei 

prosząc przez serce Matki o Polskę o siebie 

prosząc abyś przyjaciół CHRYSTE oraz wrogów 

zechciał złączyć miłością wszystkich razem w niebie 

przyjmij więc tę modlitwę naszą PANIE JEZU 

ten ufny szmer nadziei złączony w różaniec 

przychodzimy z modlitwą odsunąć pokusy 

to dla naszego serca największe wyzwanie 

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

CO SIĘ ZMIENIŁO?… 
Na Boże Narodzenie w 1170 angielski król, Henryk II, miał ponoć zapytać 

się swej świty: „Czy nie ma wśród was nikogo kto usunie dla mnie tego 

nieustannie wtrącającego się klechy?” Kilka dni później, 29.XII.1170 do 

katedry w Canterbury wkroczyło czterech rycerzy i zamordowało abpa 

Tomasza Becketa, dziś świętego… 

19.IX.1984 w tygodniku 

„Tu i teraz” niejaki Jan 

REM pisał m.in.: 

„W inteligenckiej części 

warszawskiego Żoliborza 

stoi kościół księdza Je-

rzego Popiełuszki […] Co […] 

robi natchniony polityczny 

fanatyk, Savanorola anty-

komunizmu? […] Ten mów-

ca ubrany w liturgiczne 

szaty nie mówi niczego, 

co byłoby nowe lub 

ciekawe dla kogokolwiek. 

Urok wieców, jakie urządza, jest całkiem odmiennej natury. Zaspokaja on 

czysto emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców politycznych. 

W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści […] 

Ks. Jerzy Popiełuszko jest […] organizatorem sesji politycznej wścieklizny”… 

Prezentujący się jako przedstawiciel „rozumnej” części społeczeństwa 

Rem kończył: 

„Cóż z tego, że ks. Popiełuszko mierzi, skoro w dzisiejszej wykształconej 

Polsce polityczni magicy są wciąż skuteczni. Podobnie: cóż z tego, że nie 

istnieje nic takiego, jak ludzka dusza, skoro walka o rządy dusz trwa 

realnie. Gdyby Telewizja Polska mogła mieć na swoje usługi jakiegoś 

Rasputina, byłaby to niestety oferta do rozważenia. Bardzo to smutne, ale 

prawdziwe, póki ma swoją klientelę ks. Popiełuszko i wzięciem cieszą się 

jego czarne msze, a do których Michnik służy i ogonem dzwoni”. 

Zaraz potem artykuł przedrukowała rosyjska „Izwiestia”. Nie dziwi to, bo 

pod pseudonimem Jana Rema ukrywał się rzecznik wasalnego rządu 

polskich komunistów, Jerzy Urban. 

Miesiąc później, 19.X.1984, na drodze z Bydgoszczy do Torunia, ks. Jerzy 

został porwany przez „nieznanych sprawców”… 

Po 10 dniach zwłoki ks. Jerzego znaleziono. Zamordowano go. 

Śledczy oświadczyli, że mordu dokonali funkcjonariusze służb – tych 

samych, które prowadziły poszukiwania i które prowadziły śledztwo… 

Ks. Jerzy jest dziś błogosławionym. 

Michnik został przyjacielem Jerzego Urbana (Jan Rem), do dziś cieszącgo 

się uznaniem „rozumnej części społeczeństwa”… 

Kary nie będzie dla przeciętnych drani, 

A lud ofiary złoży nadaremnie. 

Morderców będą grzebać z honorami 

Na bruku ulic nędza się wylęgnie. 

Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal – 

W słońce i kłamstwo wierzą ludzie prości. 

Niedostrzegalna szerzy się zagłada, 

A wszystkie ręce aż lśnią od czystości […] 

Nieistniejące w milczeniu narasta, 

Aż prezydenci i gwiazd korce bledną. 

Coś się na pewno wydarzy – to jasne, 

Ale nam wtedy będzie wszystko jedno. 

„Wróżba”, Jacek Kaczmarski 

il. pow.: KS. JERZY POPIEŁUSZKO — GIERLACH, Damian (ur. 1984, Krosno) 

olejny na płótnie, własność prywatna; żródło: www.touchofart.eu 

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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