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Jakże w wielkiej rzeszy istot ludzkich bez chleba, bez dachu nad głową, bez stałego miejsca, nie rozpoznać Łazarza, zgłodniałego żebraka z przypowieści?POR. ŁK 17,19-31… [KKK, 2463, fragm.] 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PIEKŁO — NN 

współczesne wyobrażenie; źródło: escapetoreality.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 6, 1A. 4-7 
Tak mówi PAN wszechmogący: 

«Biada beztroskim na Syjonie 

i dufnym na górze Samarii. 

Leżą na łożach z kości słoniowej 

i wylegują się na dywanach; 

jedzą oni jagnięta z trzody 

i cielęta ze środka obory. 

Improwizują na strunach harfy 

i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. 

Piją czaszami wino 

i najlepszym olejkiem się namaszczają, 

a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. 

Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, 

i zniknie krzykliwe grono hulaków». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 146 (145), 6C-7. 8-9A. 9B-10 (R.: POR. 1B) 

REFREN: PANA pochwalcie, ON dźwiga biednego 

BÓG wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych. 

PAN kocha sprawiedliwych, 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZ1 Tm 6, 11-16 
Ty, o człowiecze BOŻY, podążaj za 

sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, 

miłością, wytrwałością, łagodnością. 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, 

zdobywaj życie wieczne: 

do niego zostałeś powołany 

i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 

Nakazuję w obliczu BOGA, który ożywia wszystko, 

i CHRYSTUSA JEZUSA – 

TEGO, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – 

ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, 

aż do objawienia się naszego PANA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Ukaże je, we właściwym czasie, 

błogosławiony i jedyny WŁADCA, 

KRÓL królujących i PAN panujących, 

jedyny mający nieśmiertelność, 

który zamieszkuje światłość niedostępną, 

którego nikt z ludzi nie widział 

ani nie może zobaczyć: 

JEMU cześć i moc wiekuista! 

Amen. 

AKLAMACJAPOR.2 KOR 8, 9 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, będąc bogatym, 

dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem SWOIM ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 16, 19-31 

JEZUS powiedział do faryzeuszów: 

«Żył pewien człowiek bogaty, 

który ubierał się w purpurę i bisior 

i dzień w dzień ucztował wystawnie. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 

A także psy przychodziły 

i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak 

i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 

Umarł także bogacz 

i został pogrzebany. 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, 

ujrzał z daleka Abrahama 

i Łazarza na jego łonie. 

I zawołał: 

„Ojcze Abrahamie, 

ulituj się nade mną 

i przyślij Łazarza, 

aby koniec swego palca umoczył w wodzie 

i ochłodził mój język, 

bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 

Lecz Abraham odrzekł: 

„Wspomnij, synu, 

że za życia otrzymałeś swoje dobra, 

a Łazarz w podobny sposób – 

niedolę; 

teraz on tu doznaje pociechy, 

a ty męki cierpisz. 

A ponadto między nami a wami 

zionie ogromna przepaść, 

tak że nikt, choćby chciał, 

stąd do was przejść nie może 

ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 

Tamten rzekł: 

„Proszę cię więc, ojcze, 

poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: 

niech ich ostrzeże, 

żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 

Lecz Abraham odparł: 

„Mają Mojżesza i Proroków, 

niechże ich słuchają!” 

„Nie, ojcze Abrahamie” – 

odrzekł tamten – 

„lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, 

to się nawrócą”. 

Odpowiedział mu: 

„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, 

to choćby ktoś z umarłych powstał, 

nie uwierzą”». 

https://escapetoreality.org/2015/07/09/parable-of-rich-man-and-lazarus-luke-16/#prettyPhoto
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730 – 

w kościele. 
 1.X (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU MARYI o 1800 i różańcu o 1730, oraz w pierw-
sze soboty kolejnych miesięcy. 

 2.X (niedziela): 
 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 
 O 1700 w kościele spoktanie młodzieży z klas VIII, która 

podjęła się przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
Zapraszamy! 

 9-10.X (niedziela-poniedziałek): Parafia gościć będzie ks. bpa Piotra 

JARECKIEGO. Ekscelencja będzie dokonywał pasterskiej 
wizytacji naszej parafii oraz udzieli sakramentu bierzmo-
wania młodzieży z naszej parafii. Przywitajmy Go serdecznie! 

 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 23.X, na su-
mie. Zgłoszenia do 14.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.X, po sumie, w kościele. 

 W KAŻDY PIĄTEK, o 1700, w domu rekolekcyjnym — próby 
scholi. Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież. 

 Rusza Biblijna Akademia Najmłodszych 2022/2023. 
 Regulamin, na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka 

Apostolatu Biblijnego KOAB (www.koab.pl) 
 Na tej stronie wystawiane też będą systematycznie – 

najpóźniej w czwartek przed każdą konkursową niedzielą 
– pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii 
Najmłodszych 2022/2023. 

 Odpowiedzi – na podpisanej karcie – należy przedkładać 
ks. Michałowi, w daną konkursową niedzielę. 

 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 

26.IX 
(poniedziałek) 

730 
† Antoniny i Antoniego, 

zmarłych z rodzin PIETRASZKÓW i MICHNÓW 

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

dla Dariusza i Ewy Gosów, z racji 35. rocznicy ślubu. 

27.IX 
(wtorek) 

730 † Alicji i Witolda KOCZYŃSKICH 

1800 
† Władysława i Waldemara NOGALÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW 

28.IX 
(środa) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE dla dzieci Agnieszki: 

Szymona, Karoliny i Jakuba 

1800 † Henryka i Genowefy BONDARYŃSKICH, Zdzisława BARANA 

29.IX 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji BOGU wiadomej 

30.IX 
(piątek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla wszystkich potrzebujących modlitwy 

1800 † Danuty SZEWCZYK 

1.X 
(sobota) 

730 † Teresy i Andrzeja LUDWINÓW 

1800 o nawrócenie grzeszników 

2.X 
(niedziela) 

845 † Ireny, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1030 o nawrócenie grzeszników 

1200 

† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW 

† Marii CHUDZIŃSKIEJ, w 10. rocznicę śmierci 

1800 
† Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, 

Jana i Marianny KOCONÓW, Adama i Izabeli MŁOTKÓW 

DO POWSTAŃCA… 
Pamiętaj, nie wolno Ci zwątpić 

W wolność, co przyjdzie, choćbyś padł 

Pamiętaj, że na Ciebie patrzy 

Ogromny i zdumiony świat 

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie 

Jak pomnik dziś w historię wrastasz 

I wiedz, że w sercu Twoim bije 

Uparte serce tego miasta 

Od Wołynia ostrej bramy 

Przez walki o Lwów, do Warszawy 

Biegnie płomień frontu krwawy 

Burza chwyta się brzytwy, my czekamy 

Jednak wszystko zostało rozstrzygnięte w Teheranie 

Wielcy w paszczę klęski pchają powstanie 

Odwaga, heroizm, Polacy ramię w ramię 

Dzieci chcą wolności, giną od kuli w bramie 

Szare Szeregi i ulice szare 

Wyście nie uciekli, chociaż stały się koszmarem 

Pod Redutą Pileckiego jeszcze we wrześniu stałem 

Pod ostrzałem jestem z Ziutkiem, razem biegniemy kanałem 

Zdradziecka swołocz na Hitlera usługach 

Topi polskie dzieci w męczeńskich strugach 

Stalin robi wszystko żeby pomóc rywalowi 

Powstańcy brną na zachód w niemieckiej niewoli 

Choćby zawiodła wszelka pomoc 

Choć przyjdą dni głodu i moru 

Ostatniej stawki nie przegramy 

Stawki naszego honoru 

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie 

Jak pomnik dziś w historię wrastasz 

I wiedz, że w sercu Twoim bije 

Uparte serce tego miasta 

Po Okrągłym odbierano AK-owcom przywileje 

Banda ich oprawców w luksusie z nich się śmieje 

O prawdę dzisiaj walczy trzecie pokolenie 

To nierówna walka, ale ciągle mam nadzieję 

Mój dziadek ciągle wraca z sowieckiej niewoli 

Pół setki wrzodów boli, śmierć patrzy w oczy 

Dziś u nas pokój, lecz się walka dalej toczy 

Na granicy światów w imię dumnej sieroty 

Przeciw ignorancji, przeciwko praniu mózgów, 

Przeciwko zakłamaniu, przeciwko fali bluzgów, 

Przeciw kolonizacji, niszczeniu tożsamości 

W imię wartości – za nie ginęli AK-owcy 

Dziś padam na kolana przed waszym bohaterstwem 

Przed męczeństwem zdradzili was haniebnie 

W imię przyszłości ku której Polska zmierza 

Dziś znowu walczy Brygada Nietoperza 

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie 

Jak pomnik dziś w historię wrastasz 

I wiedz, że w sercu Twoim bije 

Uparte serce tego miasta 

I wiedz, że w sercu Twoim bije 

Uparte serce tego miasta 

Uparte serce tego miasta 

POLKOWSKI Tadeusz „Tadek” (ur. 1982, Kraków), UNIATOWSKI Sławomir, „Sławek” (ur. 1984, Toruń) 

 

WARSZAWSKI CHRYSTUS — HANEMAN, Eugeniusz (1917, Warszawa – 2014, Borzęcin Duży) 

25.VIII.1944, przed kościołem pw. Świętego Krzyża, Krakowskie Przedmieście enie; źródło: www.1944.pl 

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 
 

https://www.koab.pl/?p=5917
https://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/eugeniusz-haneman,82.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

