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DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI MMMMĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIĄDROŚCIMdr 7, 7-11 

Modliłem się i dano mi 
zrozumienie, 

przyzywałem, i przyszedł na 
mnie duch mądrości. 

Przeniosłem ją nad berła i 
trony 

i w porównaniu z nią za nic 
miałem bogactwa. 

Nie porównałem z nią 
drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej 
jest garścią piasku, 

a srebro przy niej ma wartość 
błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i 
piękność 

i wolałem mieć ją aniżeli 
światło, 

bo nie zna snu blask od niej 
bijący. 

A przyszły mi wraz z nią 
wszystkie dobra 

i niezliczone bogactwa w jej 
ręku. 

PPPPSALMSALMSALMSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 90 
REFREN: Nasyć nas, Panie, Nasyć nas, Panie, Nasyć nas, Panie, Nasyć nas, Panie, 

Twoim miłosierdziemTwoim miłosierdziemTwoim miłosierdziemTwoim miłosierdziem    

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość 
serca. 
Powróć, o 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. 
Daj radość w zamian za 
dni Twego ucisku, 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, 
a Twoja chwała nad ich synami. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami 
i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj. 

Z LISTU Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 4, 12-13 

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca. 
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy 
zdać rachunek. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 5, 3 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 10, 17-27 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: ‘Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę’». 
On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości”. 
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci 
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz 
on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak 
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach 
pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc 
może się zbawić?” 
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u 
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 
il. po lewej: WIELE POSIADAŁ …, WATTS, George Frederick (1817, Londyn – 1904, Compton), 1894, 
olejny na płótnie, Tate Collections; źródło www.tate.org.uk 

PATRON TYGODNIA:    ŚŚŚŚWIĘTY WIĘTY WIĘTY WIĘTY IIIIGNACY GNACY GNACY GNACY AAAANTIOCHEŃSKINTIOCHEŃSKINTIOCHEŃSKINTIOCHEŃSKI    
Nie wiemy nic o latach dziecięcych i 
młodzieńczych Ignacego. Spotykamy go 
dopiero jako trzeciego z kolei biskupa 
Antiochii (po św. Piotrze Apostole i św. 
Ewodiuszu). W czasie podróży do Rzymu 
Ignacy zatrzymał się w Smyrnie, gdzie 
czekał na okręt. Korzystając z chwilowej 
przerwy, napisał 4 listy do gmin 
chrześcijańskich: w Efezie, Magnezji, w 
Trallach i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw 
św. Polikarp z liczną delegacją, by uczcić w 
ten sposób bohatera. Polikarp dostarczył 
Ignacemu materiału do pisania i zobowiązał 
się odesłać jego listy do adresatów. W 
Troadzie Ignacy musiał ponownie przesiąść 
się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by 
napisać listy do Filadelfii, Smyrny i do św. 
Polikarpa. Z Troady dojechano do Neapolu, 
miasta w Macedonii, a stąd Ignacy musiał 
podążać pieszo pod eskortą do Filippi, 
Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy 
wsiedli na statek i dojechali nim do portu 
włoskiego, Brindisi. Stąd znowu pieszo szli 
drogą lądową aż do Rzymu. Dla osiemdziesięcioletniego starca cała ta podróż 
była prawdziwą katorgą. W swoich listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz 
głęboki pokój serca wobec czekającego go męczeństwa. Listy te są ważnym 
dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. 
Ignacy, Teoforos - jak przedstawia się w pismach, został aresztowany i zginął w 
czasie organizowanych właśnie igrzysk na arenie w Rzymie, zagryziony przez 
dzikie zwierząta. Życie zakończył, mówiąc, „Jestem ziarnem dla Chrystusa. I 
muszę być przeżuty przez dzikie zwierzęta, by odrodzić się w przeczystym chlebie 
Chrystusa”. Dzieje jego bohaterskiej śmierci opisali między innymi: św. Ireneusz, 
Orygenes, Euzebiusz z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan Chryzostom i św. Hieronim. 
Przyjmuje się, że śmierć miała miejsce ok. 107, w czasie prześladowań za 
cesarza Trajana. Chrześcijanie zebrali ze czcią pozostałe na arenie kości 
męczennika, a potem przewieziono je do Antiochii. Wiemy o tym z mowy św. Jana 
Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. Cesarz Teodozjusz II (†450) nakazał 
umieścić relikwie św. Ignacego w świątyni Fortuny, zamienionej na katolicką. 
Trzecie przeniesienie relikwii odbyło się w 540, kiedy Chozroes, król perski. 
najechał na Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie powróciły do Rzymu, kiedy w VII 
w. Saraceni zajęli Syrię. 
 (uroczystość 17 października) 

il. ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI; BOTTICELLI, Sandro (1445, Florencja - 1510, Florencja), część ołtarza 
św. Barnaby, ok. 1488, tempera na desce, Galleria degli Uffizi, Florencja; źródło www.wga.hu 

 

Materię ciężkąMaterię ciężkąMaterię ciężkąMaterię ciężką     ((((grzechy należy oceniać według ich ciężagrzechy należy oceniać według ich ciężagrzechy należy oceniać według ich ciężagrzechy należy oceniać według ich ciężarurururu1854))))  uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu  uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu  uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu  uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu 
młodzieńcowi: młodzieńcowi: młodzieńcowi: młodzieńcowi: ««««Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 2072 nie zeznawaj fałszywie, nie oszu nie zeznawaj fałszywie, nie oszu nie zeznawaj fałszywie, nie oszu nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»kuj, czcij swego ojca i matkę»kuj, czcij swego ojca i matkę»kuj, czcij swego ojca i matkę»Mk 10, 19. Ciężar grzechów jest większy . Ciężar grzechów jest większy . Ciężar grzechów jest większy . Ciężar grzechów jest większy 
lub mlub mlub mlub mniejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś niejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś niejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś niejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś 2214 poważniejszym jest  poważniejszym jest  poważniejszym jest  poważniejszym jest 
przemoc wobec rodziców aniżeli wobec kogoś obcego.przemoc wobec rodziców aniżeli wobec kogoś obcego.przemoc wobec rodziców aniżeli wobec kogoś obcego.przemoc wobec rodziców aniżeli wobec kogoś obcego.    [KKK, 1858]    
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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. 

 15.X (niedziela): Dzisiaj 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. Program 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, od 14:00, na boisku przy Domu 
Ludowym – a w nim: 
� licytacja prac dzieci z terenu naszej parafii, które 

wygrały konkurs plastyczny „Jan Paweł II – sługa 
miłosierdzia”. Dochód przeznaczony jest na pomoc 
dzieciom najuboższym. Prace można obejrzeć w 
prawej nawie kościoła. 

� konkursy: plastyczne, muzyczny, wiedzy o Janie 
Pawle II, sportowy; 

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

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

Przed kościołem kwesta do puszek na fundusz stypendialny 
dla najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. Poprzez troskę o 
edukację i formację młodego pokolenia pragniemy budować 
żywy pomnik dla Papieża-Polaka. 

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

 15.X (niedziela): Rozpoczęcie przyjęć na wypominki roczne i 
jednorazowe; zbliża się bowiem listopad, miesiąc 
poświęcony modlitewnej pamięci o naszych zmarłych. 

 22.X (niedziela): Od 9:00 do 14:00 przy kościele Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi w Klarysewie akcja honorowego oddawania 
krwi pod hasłem „Różańcowy Dar Krwi – Darem Życia w 
Imię Boże”. Więcej informacji w gablocie przed kościołem. 

 Chrzty w październiku w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.X na 
sumie o 12:00. 

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

Tomasz Piotr WITMANOWICZ 
i Magdalena Elżbieta CZUBAJ 

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

Gratulujemy! 

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna WIKTOROWICZ, † 5.X.2006, l. 72 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

PAPIEŻ 
Dziewczyna imieniem Róża 
Poznała głos Piotra 
I pobiegła powiedzieć zebranym, 
Że Piotr uwolniony z więzienia 
Stoi przed bramą. 

A oni nie wierzyli, choć Piotr ciągle stał przed bramą kołacząc. 
Kiedy wreszcie otworzyli, 

Ujrzeli i zdumieli się, 
Że trzymany w więzieniu 
Pod strażą 
Stał wolny między nimi. 

On zaś nakazał im ręką milczenie… 
- bo milczenie jest mową serca. 

I dowiedzieli się od Piotra o więzieniu, 
O straży i o aniele Bożym, 
Choć nie mówił do nich słowami … 

…aż odszedł i udał się gdzie indziej – 
(Nie napisał Łukasz, gdzie się udał, 
ale my wiemy, że do stolicy świata 
- do Rzymu.) 

Przybysz, choć nieobcy, 
Z Trudu Słońca, szedł wiekami 
I doszedł w XX wieku 
Nie jako pielgrzym, 
Ale jako Namiestnik i Władca. 
Odrzucił Trzy złote Korony 
Wzorem świętobliwego syna robotnika z Murano. 
On – nowy Piotr, z Trudu Słońca, 
Jan Paweł Drugi. 
Ulubieniec stolicy świętego Stanisława 
I zakochany w niej jak w oblubienicy. 
Nowy Rzymianin, Pasterz i Rybak 
Wywyższony w nagrodę za tysiąc lat wiernych 
I za dwieście lat męczeńskich. 
Syn ziemi piastowskiej 
- książę siewierski – 
w paliuszu z białego baranka, 
w sukni słonecznej, 
z krzyżem w ręku… 

Ucałowany przez wszystkich książąt, 
Sługa sług. 
Pontifex Maximus, 
Ojciec i syn! 

Pomóżcie mu milczeniem w poniżeniu 
W tryumfie, 
Choć nie gubił w paradzie złotych podków, 
Szedł w prochu, 
Aż stanął 
Gotów na koronę cierniową 
Dla chwały 
Ciała mistycznego Chrystusa, 
Dla Kościoła Bożego. 

PRZYŁUSKI, Bronisław (1905, Siemierz – 1980, Londyn) 

MÓWCIE O TYM DZIECIOM I WNUKOM … 
Rodzice Kochani! 
Mówcie o tym dzieciom i wnukom, że był taki 16 października Roku 
Pańskiego 1978, kiedy w bezbożnym Polskim Radiu i w biało-czarnej 
telewizji zobaczyliśmy biały dym z komina nad Kaplicą Sykstyńską i 
usłyszeliśmy łacińską zapowiedź: 

Habemus Papam! 
Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem Carolum Wojtyla. 

(Kardynał Dziekan kiepsko przeczytał nazwisko). Myśmy w to nie wierzyli, 
bo radiu i telewizji nikt wtedy nie wierzył. 
Dopiero gdy mówił do nas po polsku, gdy modlił się po polsku, gdy 
wyciągnął do nas ręce, gdy prosił nas o modlitwę na Jasnej Górze i o to, 
byśmy z Nim mówili Anioł Pański, to myśmy płakali i śmiali się jak głupie. 
Poklękali wtedy wszyscy - w domach, w kościołach, w autobusach, w 
pociągach, na przystankach - i płakali z radości, że nas, tak upodlonych, 
zapomnianych, oddzielonych od świata żelazną kurtyną i murem 
berlińskim, Bóg aż tak wywyższył. 

Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie Prymas 
Tysiąclecia. A gdy Prymas Polski uklęknął, aby ucałować Pierścień 
Rybaka, Papież też uklęknął i ucałował rękę Wielkiego Prymasa. 

Serce płakało. 
Jakich wielkich Synów masz, Ty trudna Polsko! 

I tak zostali w spiżowym pomniku w Lublinie, i nie tylko … 
ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Żdżary -), kazanie podczas XIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
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     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA N CE LA RIA N CE LA RIA N CE LA RIA  A  A  A  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA 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 

 


