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DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI RRRRODZAJUODZAJUODZAJUODZAJURdz 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 ziemne i 
wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby się 
przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak 
zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało 
nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał 
nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom 
powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu 
polnemu, ale dla człowieka nie znalazł 
odpowiedniej mu pomocy. 
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. 

PPPPSALMSALMSALMSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 128 
REFREN: Niechaj nas zawsze Pan Bóg Niechaj nas zawsze Pan Bóg Niechaj nas zawsze Pan Bóg Niechaj nas zawsze Pan Bóg 

błogosławibłogosławibłogosławibłogosławi 
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
w zaciszu twojego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki 
dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, który 
się boi Pana. 

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 Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO 
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Bracia: 
Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był 
pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego 
za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za 
wszystkich zaznał śmierci. 

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, 
który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 
udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak 
ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny 
nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA1 J 4,12 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka 

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁWANGELII WEDŁWANGELII WEDŁWANGELII WEDŁUG UG UG UG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 10,2-12 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc 
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy 
wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając zapytał ich: «Co wam 
nakazał 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 dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go 
o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę 
swoją, a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona 
opuści swego męża, a wyjdzie za 
innego, popełnia cudzołóstwo». 
il. po lewej i prawej: OŁTARZ KATEDRY W GANDAWIE, ADAM I 

EWA, EYCK, Jan van (przed 1395, Maaseik - przed 1441, 

Brugia), 1425-29, olejny na desce, 212,9×37,1 cm, katedra 
św. Bawo, Gandawa; źródło www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA:    ŚŚŚŚWWWW....    EEEEDWINDWINDWINDWIN    
Młodość spędził na wygnaniu. Odzyskawszy tron 
Northumbrii (jedno z królestw na terenie dawnej 
Anglii), stanął w obliczu kolejnych wojen. Królem 
Northumbrii był w latach 617-633. Ożenił się z 
św. Etelburgą, córką św. Etelberta, króla Kentu. 
Małżeństwo to dało początek chrześcijaństwu w 
Anglii. Przyjąwszy chrzest razem z dworem i 
możnowładcami swego królestwa (627), podjął 
dzieło chrystianizacji swego królestwa. 
Sprowadzał misjonarzy i budował kościoły. 
W krótkim czasie pokoju, który nastąpił, mówiono 
iż, "kobieta może podróżować po całej wyspie z 
dzieckiem u piersi bez obawy o swoją godność”. 
Wszelako, jak zanotował św. Bede Wielebny, 
Edwin wiedział i powtarzał, że "Życie człowieka 
na chwilę ukazuje się naszym oczom, ale o tym, 
co było przedtem, albo co będzie poźniej, nie 
wiemy nic." I wkrótce, w 633, sprzymierzeni ze 

sobą 
sąsiedzi, 

zwłaszcza 
Panda, król 

Mercji, 
wystąpili 
zbrojnie. 
Walka 

zakończyła się klęską i śmiercią Edwina oraz 
jego syna. Miało to miejsce w Hatfield. Z 
nastaniem nowej władzy odżyła reakcja 
pogańska, królowa zaś i biskup Paulin 
musieli ratować się ucieczką do Kentu. 
Edwin z racji swej roli w dziele chrystianizacji 
oraz śmierci poniesionej poniekąd w jej 
obronie czczony był w średniowieczu jako 
święty. Ciało jego złożono w opactwie w 
Whitby. 

 (uroczystość 12 października) 

il. ŚW. EDWIN; źródło www.earlybritishkingdoms.com 
 

Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego BogaZgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego BogaZgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego BogaZgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga146Por. Mk 10, 9....  Z Z Z Z ich przymierza  ich przymierza  ich przymierza  ich przymierza 
"powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa""powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa""powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa""powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa"147Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48....  Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze  Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze  Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze  Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze 
Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą"Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą"Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą"Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą"148Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes , 48....    [KKK, 1639]    
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. 
Nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. Po 
nabożeństwie Msza św. o 18:00. 
Specjalne nabożeństwa różańcowe w październiku: 

 dla dzieci: w każdy piątek o 15:45; 
 dla młodzieży: w każdy piątek po Mszy św. o 18:00. 

Szczególny obowiązek uczestnictwa w tych nabożeństwach 
mają kandydaci do bierzmowania. Jest ono jednym z 
elementów przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. 

 10.X (wtorek): Firma MEDICOLUX zaprasza na bezpłatne 
spotkanie, o 18:30 w domu rekolekcyjnym, dotyczące 
skutecznych metod leczenia schorzeń reumatycznych, 
zwyrodnień kręgosłupa i innych zespołów bólowych. Każdy z 
obecnych na spotkaniu będzie mógł skorzystać z 
bezpłatnego zabiegu. Serdecznie zapraszamy. 

 14.X (sobota): Nabożeństwo różańcowe o 17:30 ofiarujemy 
za zmarłych z naszych wypominek. Po nabożeństwie Msza 
św. za tych zmarłych. 

 15.X (niedziela): VI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – 
sługa miłosierdzia”. Pragniemy w tym dniu uczcić osobę 
Ojca Świętego poprzez modlitwę, zabawę oraz zgłębienie 
Jego nauczania. Zapraszamy wszystkich do udziału w 
programie, który obejmuje: 

 Mszę św. w intencji beatyfikacji Jana Pawła II o 12:00; 
 modlitwę różańcową z rozważaniami Jana Pawła II - po 
Mszy św. o 12:00 (w związku z tym nie będzie już 
nabożeństwa różańcowego wieczorem); 

 II Piknik Rodzinny, z konkursami - od 14:00, na boisku, 
obok kościoła - obejmujący: 
� konkursy: plastyczne, muzyczny, wiedzy o Janie 

Pawle II, sportowy; 
� ognisko z pieczeniem kiełbasy; 
� zasadzenie dębu Jana Pawła II (z okazji dnia drzewa 

rozdawane będą również rośliny); 
 projekcję filmu „Jan Paweł II” – około 16:00, w 
kościele. 

Każda Msza św. tego dnia kończona będzie modlitwą o 
beatyfikację Jana Pawła II. 

 15.X (niedziela): Na Placu Zamkowym w Warszawie, po Mszy 
św. w kościele akademickim św. Anny o 18:00, odbędzie 
się „Apel Warszawy z Papieżem”, a następnie koncert ku 
czci Jana Pawła II. Ks. Prymas zaprasza wszystkich bardzo 
serdecznie. 

 Chrzty w październiku w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.X na 
sumie o 12:00. Zgłoszenia do 14.X w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
15.X po Mszy św. o 18:00, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
ŚLUBY 
7.X.2006 sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Arkadiusz Sławomir BARAN 
i Julita Katarzyna GRUBIŃSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2 , 24 

Gratulujemy! 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszła z naszego grona: 

śp. Maria Jolanta BOCZKOWSKA, † 5.X.2006, l. 70 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

BALLADA WRZEŚNIOWA 
Długośmy na ten dzień czekali 
Z nadzieją niecierpliwą w duszy 
Kiedy bez słów towarzysz Stalin 
Na mapie fajką strzałki ruszy 

Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy 
I zanim zmilkł zagrzmiały działa 
To w bój z szybkością nawałnicy 

Armia Czerwona wyruszała 
A cóż to za historia nowa? 
Zdumiona spyta Europa 
Jak to? - To chłopcy Mołotowa 
I sojusznicy Ribentroppa 

Zwycięstw się szlak ich serią znaczył 
Sztandar wolności okrył chwałą 
Głowami polskich posiadaczy 
Brukują Ukrainę całą 

Pada Podole, w hołdach Wołyń 
Lud pieśnią wita ustrój nowy 
Płoną majątki i kościoły 
I Chrystus z kulą w tyle głowy 

Nad polem bitwy dłonie wzniosą 
We wspólną pięść, co dech zapiera 
Nieprzeliczone dzieci Soso 
Niezwyciężony miot Hitlera 

Już starty z map wersalski bękart 
Już wolny Żyd i Białorusin 
Już nigdy więcej polska ręka 
Ich do niczego nie przymusi 

Nową im wolność głosi "Prawda" 
Świat cały wieść obiega w lot 
Że jeden odtąd łączy sztandar 
Gwiazdę, sierp, Hackenkreuz i młot 

Tych dni historia nie zapomni 
Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł 
I święcić będą wam potomni 
Po pierwszym września - siedemnasty 

Jacek KACZMARSKI (1957, Warszawa – 2004, Gdańsk), 1982 
Il. MATKA BOŻA KATYŃSKA, BAŁOS Stanisław, płaskorzeźba, Grzechina k. Makowa Podhalańskiego 

TAJEMNICE EUCHARYSTII – BAGNO DI ROMAGNA 
W małym włoskim miasteczku Bagno di Romagna 
księdza odprawiającego Mszę św ogarnęły wątpliwości 
o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Po 
konsekracji wina zajrzał do kielicha i doznał szoku: 
wino zamieniło się w coś co wyglądało jak krew. Płyn 
zaczął się burzyć I wylewać z kielicha na korporał. 
Wstrząśnięty ksiądz zaczął modlić się o przebaczenie 
(pod koniec życia został nazwany, w związku z pełnym 
świętości zyciem, Wielebnym …). 
Korporał istnieje do dnia dzisiejszego. Badania 
przeprowadzone w 1958 potwierdziły, że na korporale 

znajdują się ślady krwi ludzkiej. Więcej – zachowały wszelkie cechy krwi 
nawet po 600 latach od opisywanego zdarzenia … 

Na podstawie “Cuda Eucharstyczne”, Joan Cruz, 1987 
Il. korporał z Bagno di Romagna, bazylika Santa Maria Assunta 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. GRZEGORZ III (90) 
Był syryjskim benedyktynem. Gdy został wybrany na papieża w 731 (był 
ostatnim papieżem, którzy prosił i uzyskał przyzwolenie reprezentanta 

imperium bizantyjskiego, egzarchy Rawenny) na 
zwołanym przez siebie synodzie w Rzymie, potępił 
edykt cesarza Leona III z 730 wprowadzający 
ikonoklazm i ekskomunikował wszystkich, którzy 
niszczyli święte obrazy. Mimo tego, gdy w 733 
Longobardowie zajęli Rawennę Grzegorz przyczynił 
się do jej odzyskania, za co otrzymał od egzarchy 
Eutychiusza onyksowe kolumny, które umieścił w 

bazylice przed konferją św. Piotra. 
Jako pierwszy papież zaczął współpracę z Frankami. Obawiając się napadu 
Longobardów nakazał naprawić mury Rzymu i umocnić twierdzę 
Civitavecchia. Ci do Rzymu dotarli w 739 i papież zaapelował o pomoc do 
frankońskiego majordomusa Karola Martela (Młota). Otrzymał pomoc li 
tylko dyplomatyczną, ale król Longobardów Liutprand odstąpił od Rzymu. 
Wręczył paliusz i nominację na papieskiego wikariusza w całej Anglii 
Tatwinowi z Canterbury. Nadał też paliusz i tytuł arcybiskupa oraz legata 
Stolicy Apostolskiej Bonifacemu, dla zorganizowania Kościoła w Bawarii, 
Aleksandrii, Hesji i Turyngii. 
Popierał życie monastyczne i otwierał nowe klasztory. Przeprowadzał 
renowacje licznych kościołów. W bazylice św. Piotra zbudował kaplicę 
Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny. Tam też został w 741 pochowany, 
w kaplicy Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny. 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTTTTEEEE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA RA FIA RA FIA RA FIA LNAA LNAA LNAA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 


