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„Jeśli kto chce pójść za MNĄ, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech MNIE naśladuje”MT 16, 24… [KKK, 2029] 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI MĄDROŚCIMDR 9, 13-18 
Któż z ludzi rozezna zamysł BOŻY 

albo któż pojmie wolę PANA? 

Nieśmiałe są myśli śmiertelników 

i przewidywania nasze zawodne, 

bo śmiertelne ciało przygniata duszę 

i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, 

z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką — 

a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał TWÓJ zamysł, 

gdy nie dałeś Mądrości, 

nie zesłałeś z wysoka ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi 

stały się proste, 

a ludzie poznali 

 co TOBIE miłe, 

i zostali ocaleni przez Mądrość. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 I 17 (R.: POR. 1B) 

REFREN: PANIE, TY zawsze byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 

Bo tysiąc lat w TWOICH oczach  

jest jak wczorajszy dzień, który minął,  

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,  

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca,  

wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze,  

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, PANIE, jak długo będziesz zwlekał?  

Bądź litościwy dla sług TWOICH! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską,  

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Dobroć PANA, BOGA naszego, niech będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych,  

dzieło rąk naszych wspieraj! 

Z LISTU ŚW.  PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONAFlm 9b-10. 12-17 
Najdroższy: 

Ja, stary Paweł, 

a teraz jeszcze więzień CHRYSTUSA JezUsa — 

proszę cię za moim dzieckiem, 

za tym, którego zrodziłem w kajdanach 

 za Onezymem. 

Jego ci odsyłam; 

ty zaś jego, to jest serce moje, 

przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, 

aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 

w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. 

Jednakże postanowiłem nie czynić niczego 

bez twojej zgody, 

aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, 

ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, 

abyś go odebrał na zawsze, 

już nie jako niewolnika, 

lecz więcej niż niewolnika, 

jako brata umiłowanego. 

Takim jest on zwłaszcza dla mnie, 

ileż więcej dla ciebie 

zarówno w doczesności, 

jak i w PANU. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, 

przyjmij go jak mnie. 

AKLAMACJAPS 119 (118), 135 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Okaż TWEMU słudze 

światłość SWEGO oblicza 

i naucz mnie TWOICH ustaw. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 14, 25-33 

Wielkie tłumy szły z JEZUSEM. 

ON odwrócił się i rzekł do nich: 

«Jeśli ktoś przychodzi do MNIE, 

a nie ma w nienawiści 

swego ojca i matki, 

żony i dzieci, 

braci i sióstr, 

nadto i siebie samego, 

nie może być MOIM uczniem. 

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za MNĄ, 

ten nie może być MOIM uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, 

nie usiądzie wpierw 

i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? 

Inaczej, gdyby położył fundament, 

a nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: 

„Ten człowiek zaczął budować, 

a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, 

mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie rozważy, 

czy w dziesięć tysięcy ludzi 

może stawić czoło temu, 

który z dwudziestu tysiącami 

nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, 

wyprawia poselstwo, 

gdy tamten jest jeszcze daleko, 

i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, 

jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, 

co posiada, 

nie może być MOIM uczniem». 

 

DROGA KRZYŻOWA POLAKÓW 
ok. 1948, stacja III Drogi Krzyżowej („polska kaplica”), Via Dolorosa, Jerozolima; źródło: www.academia.edu 

W latach 1947-8 stacje III i IV Drogi Krzyżowej na Via Dolorosa w Jerozolimie odnowili 

polscy uchodźcy z Korpusu gen. Andersa, którzy wyszli z „nieludzkiej ziemi” rosyjskiej, 

pod kierownictwem ich kapelana ks. kan. Stefana Pietruszki-Jabłonowskiego. Dzięki 

jego staraniom Polacy otrzymali pod swoją opiekę, na 25 lat, owe stacje Drogi 

Krzyżowej od katolickiego patriarchy ormiańskiego w Jerozolimie. 

https://www.academia.edu/41576863/Polacy_i_Droga_Krzy%C5%BCowa_w_Jerozolimie
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.IX (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie kandydatów do sakramentu 

bierzmowania oraz ich rodziców. 
 Po Mszach św. chórzyści z Konstancińskiego Chóru 

Kameralnego, który już niejednokrotnie występował 
w naszej parafii, zbierają podpisy na wsparcie działalności 
koncertowej chóru w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
Konstancina-Jeziorny. Podpisy mogą składać również 
dzieci. 
Każdy podpis jest cenny. Dzięki niemu chór będzie mógł 
śpiewać dla nas na terenie naszej gminy! Poprzyjmy tę 
inicjatywę! 

 10.IX (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 

 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 
 11.IX (niedziela):. 

 Na Mszę św. o 1030 zapraszamy dzieci z klas pierwszych. 

Podczas Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo pomo-
cy szkolnych i ich posiadaczy. Będziemy wypraszać 
u PANA BOGA mądrość, radość z wyników w nauce 
i duchowego wzrostu, spełnienie tego, czego pragniemy. 
Nasi duszpasterze wszystkim pierwszoklasistom życzą! 

(a redakcja przyłącza się), by pilnie uczyli się, zdobywa-
jąc jak najwięcej wiedzy, mieli wielu kolegów i koleża-
nek, pokochali swoją szkołę, poznawali życie i działal-
ność PANA JEZUSA, pogłębiali swoją wiarę, oraz błogosła-
wieństwa BOŻEGO na każdy dzień nauki w szkole. 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek 
z przeznaczeniem na Wyższe Metropolitalne Seminarium 

Duchowne w Warszawie. 
 Ruszają zapisy na kurs przygotowujący do Sakramentu 

Bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023. 
 Karta zgłoszeniowa do pobrania u ks. Michała. 
 18.IX (niedziela): o 1800 Msza św. i spotkanie organizacyjne. 

Nasi duszpasterze zapraszają! młodzież i rodziców. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 25.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.IX, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.IX 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stanisława, Danuty i Sławomira PYRAKÓW 

6.IX 
(wtorek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Ireny, Zdzisława i Romualda KŁOSÓW, 

Stefana i Stefanii MISZKURKÓW 

7.IX 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Justyny i Roberta KAMACIÓW, z racji 20. rocznicy ślubu. 

8.IX 
(czwartek) 

730 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

1800 

† Tadeusza BARANA, w 16. rocznicę śmierci, 

Jana i Antoniny BARANÓW, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW 

9.IX 
(piątek) 

730 † Stanisława i Apolonii KOWALCZYKÓW 

1800 
† Stanisława KANABUSA, w 7. rocznicę śmierci, 

Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW 

10.IX 
(sobota) 

730 † Jerzego KOŁODZIEJA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.IX 
(niedziela) 

845 
† Marianny ZDUŃCZYK, w 4. rocznicę śmierci, 

Jana Wiesława ZDUŃCZYKA 

1030 † Henryka KISIELA 

1200 † Romana CETKOWSKIEGO 

1800 
† Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH, 

zmarłych z rodzin MIRKOWSKICH i URBANKÓW 

ZBRODNIĄ JEST ZAPOMINAĆ ZBRODNIE 
Znowu noc. I znowu piszę, muszę pisać 

żeby ostatnie słowo nie należało do katów 

Posłałem Hance prezent: chleb 

na to smalec, na to znów chleb 

z góry kawałki cebuli. 

Najdziwniejsze, że przeniósł go Niemiec, esesman. 

Powiedział, że mi zazdrości… 

Wyzdrowiał Zaczyk. Ten nie umrze! 

Nie zginął kiedy Niemcy 

przywiązali go do drabiny 

i pognali wraz z babami i dziećmi 

przed czołgiem — na barykady. 

Ani gdy po Powstaniu, 

z grupą więźniów Dulagu 

czyścił Warszawę – jak mówi – z latarń i krawęźników 

także z wiader, krzeseł i żarówek 

z wszystkiego, co się dało odkręcić i wrzucić na samochód. 

Podniósł krzyk, gdy ogniem miotaczy 

zaczęto wypalać oczy domów. 

Stanął przed swą kamienicą na Chmielnej. 

i krzyczał, krzyczał przekrzykując pożar… 

Za opór przysłano go tutaj. Resztę grupy 

zwęglono płomieniami w ruinach. 

Tych spalonych też trzeba policzyć. 

Nie wiem — zrobią to ludzie czy BÓG. 

Wiem, że zbrodnią jest popełniać zbrodnie 

I zbrodnią — BOŻE — zapominać zbrodnie. 

„Dr Polak — listy w butelkach po lekarstwach” 

Wyjaśnienia autora: Przez obóz przejściowy w Pruszkowie — Durchgangslager 121 — 

przeszło ponad pół miliona warszawiaków. Ok. 50 tys. — uznanych za ukrywających 

się AKowców — wywieziono do więzień; resztę do łagrów i na roboty przymusowe. Los 

pozostałych warszawiaków nie jest pewny. Przyjmuje się, iż 200 tysięcy poniosło 

śmierć pod gruzami i w wyniku masowych rozstrzeliwań — jak na Woli, gdzie Niemcy 

zabili ok. 50 tys. ludzi. Co najmniej drugie tyle warszawiaków zginęło w Pruszkowie, 

Oświęcimiu i innych obozach. 

Podmiot liryczny – autor tak owego więźnia KL Buchenwald m.in. opisuje: 

Albo patrz: doktor Polak — na zakaźnym 

gdzie nikt nie chce pracować 

ukrywa więźniów, leczy — narażając od lat swoje życie. 

Wczoraj miała być wybiórka do gazu 

akurat przywleczono wielu chorych 

zdążył wybiec przed rewir 

zdążył porozganiać ich kijem 

zdążył przed PANEM BOGIEM […] 

Człowiek może być tylko z BOGIEM 

albo przeciw BOGU. 

Nigdy bez BOGA. 
„ks. Franciszek, katecheta”, fragm. 

URBANKOWSKI, Bohdan Jerzy (ur. 1943, Warszawa), w: „Głosy”” 

 

RUINY KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, UL. ŁAZIENKOWSKA 14/16 
1947; źródło: parafia.lutoryz.pl 

Komunaziści nie zezwolili na odbudowę świątyni – ruiny uprzątnięto w latach 1950. 

SZE 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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