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Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba "opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba "opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba "opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba "opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"2 Kor 5, 8. W tym "odejściu". W tym "odejściu". W tym "odejściu". W tym "odejściu"624Flp 1, 23, jakim jest , jakim jest , jakim jest , jakim jest 
śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim 650 na nowo w dniu zmartwychwsta na nowo w dniu zmartwychwsta na nowo w dniu zmartwychwsta na nowo w dniu zmartwychwstania umarłychnia umarłychnia umarłychnia umarłychPor. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 28....    [KKK, 1005] 

DDDDDDDDWWWWWWWWUUUUUUUUDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        PPPPPPPPIIIIIIIIĄĄĄĄĄĄĄĄTTTTTTTTAAAAAAAA        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        ZZZZZZZZWWWWWWWWYYYYYYYYKKKKKKKKŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAA        

 
PAN WINNICY – WYPŁACANIE NALEŻNOŚCI, PETHER, William (1738, Carlisle – 1821, Bristol), ok. 1800, 

mezzotinta, za H. Rembrandt van Rijn, 20”×16”, kolekcja Claghorna, Filadelfia (w 1874), wydawca 
J. Boydell; źródło: www.jacksonsauction.com 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 55,6–9 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. 
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, 
gdyż hojny jest w przebaczaniu. 
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, 
mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi 
drogami i myśli moje nad myślami waszymi. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs145 

REFREN: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywająPan bliski wszystkim, którzy Go wzywająPan bliski wszystkim, którzy Go wzywająPan bliski wszystkim, którzy Go wzywają 
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił 
i na wieki wysławiał Twoje imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
a wielkość Jego niezgłębiona. 

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, 
wszystkich wzywających Go szczerze. 

Z Z Z Z LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 1,20c–24.27a 

Bracia: 
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez 
śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli 
bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie 
umiem powiedzieć. 
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to 
o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko 
sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJADz 16,14b Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Otwórz, Panie, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 20,1–16a 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
»Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 
wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z 
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około 
godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do 
nich: ‘Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam’. Oni 
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 
uczynił. 
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał 
ich: ‘Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?’. Odpowiedzieli mu: ‘Bo nas 
nikt nie najął’. Rzekł im: ‘Idźcie i wy do winnicy’. 
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: ‘Zwołaj 
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych’. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. 
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ‘Ci ostatni jedną 
godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i 
spiekoty’. Na to odrzekł jednemu z nich: ‘Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; 
czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i 
temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry’. 
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi«. 

PATRONI TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW.... ŚW ŚW ŚW ŚW....    KKKKOSMA I OSMA I OSMA I OSMA I DDDDAMIANAMIANAMIANAMIAN, MĘCZENNICY    
Nic pewnego o nich nie wiemy. Historia nie pozostawiła po nich żadnych 
wiarygodnych dokumentów, a tradycja prawosławna wymienia trzy różne pary 
braci o imionach Kosma i Damian… 
Bracia czczeni 26 września 
prawdopodobnie byli bliźniakami, 
pochodzącymi z Arabii. Mieli być 
lekarzami, którzy - uwierzywszy 
w Chrystusa - za swe usługi nie po-
bierali żadnych opłat (gr. anargyroi, 
„nie przyjmujący srebra”). Naśla-
dując apostołów chodzili po 
miastach i wsiach (m.in. porcie 
Ægea w Cylicji, Azja Mniejsza), 
leczyli i przepowiadali Dobrą Now-
inę Jezusa zmartwychwstałego… 
Cieszyli się poważaniem i sza-
cunkiem. Przedmiotem ich troski był 
każdy potrzebujący, chory człowiek. 
W szczególny sposób zajmowali się 
biednymi. Leczyli również pogan, 
przez co wielu z nich doszło do 
Chrystusa. 
Ich męczeństwo tradycja umieszcza 
w 287 (303?) podczas prześla-
dowań Dioklecjana. W Cylii 
postawiono ich przed hegemonem Lizypem. Nie ulegli rozkazowi złożenia ofiary 
bożkom: głosili. że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Poddano ich 
torturom, związano i wrzucono do morza. Tradycja niesie, że Anioł Pański 
rozerwał ich więzy i wyprowadził na suche miejsce. Zadziwionemu Lizypowi mieli 
powiedzieć: Jesteśmy chrześcijanami. Nie uprawiamy żadnych czarów. 
Korzystamy jedynie z mocy Chrystusa, która wybawia nas od wszelkiego 
niebezpieczeństwa. Zbawia ona każdego człowieka, który przyzywa Jego 
Przenajświętsze Imię. 
Znieśli dalsze tortury i nie wyparli się Chrystusa. W końcu ścięto ich mieczem 
(wraz z – młodszymi braćmi? - Leoncjuszem, Antymem i Eutropiuszem). 
Ich grób w Cyrze od razu zasłynął cudami (najsłynniejszy mówi o zastąpieniu 
owrzodzonej nogi chorego nogą zmarłego niedawno Etiopczyka…), a kult 
wzrastał. Papież św. Symmach (†514) wzniósł nad nim bazylikę, która do czasów 
przybycia Arabów była celem licznych pielgrzymek. W Rzymie papież Feliks IV 
(†530) wybudował kościół ku ich czci ze wspaniałymi mozaikami, które przetrwały 
do dnia dzisiejszego. A w Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (†565) 
wystawił ku ich czci dwie świątynie, gdyż - jak twierdził - dzięki ich wstawiennictwu 
wyzdrowiał z ciężkiej choroby. 
Są patronami zgromadzenia jezuitów; Florencji; fakultetu medycyny na 
uniwersytetach; aptekarzy, chorych, dentystów, lekarzy i pielęgniarek. Ich imiona 
są wymieniane w Kanonie Rzymskim. (uroczystość 26 września) 
il. ŚW. ŚW. KOSMA I DAMIAN, XVII w., ikona, Muzeum Historyczne, Sanok; źródło: en.wikipedia.org 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 27-28.IX (sobota-niedziela): XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka 

Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze pod hasłem „Polska 
odnawia małżeńskie śluby”. 

 Program uroczystości (także w gablotce przed kościołem): 
27.IX (sobota): 25-LECIE KARTY PRAW RODZINY 
15:30 - Msza św. w intencji Ojczyzny 
17:00 - Trójgłos na temat Karty Praw Rodziny (wykład) 
19:30 - Droga Krzyżowa na Wałach (ze świecami) 
21:00 - Apel Jasnogórski 
28.IX (niedziela): POLSKA ODNAWIA MAŁŻEŃSKIE ŚLUBY 
9:00 - Doniosłość duszpasterstwa sakramentalnych 

małżeństw (wykład) 
10:00 - Na szczycie: wprowadzenie do Mszy św. 
11:00 - Centralna Msza św. na szczycie 

 Rodziny, które zgłosiły się na wspólny, autokarowy 
wyjazd dekanalny proszone są o zebranie się przed 
kościołem w Mirkowie 27.IX (sobota) o 6:45. 

 Pozostali - dojazd do Częstochowy indywidualny. 
 28.IX (niedziela): We wszystkich parafiach naszej archi-

diecezji, w łączności z pielgrzymami na Jasnej Górze, będzie 
miał miejsce OBRZĘD ODNOWIENIA ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH. 
Chcemy publicznie i uroczyście zaprosić Chrystusa, aby na 
nowo zamieszkał w małżeństwach, zapewniając dzieciom 
radość bezpiecznego domu, w którym płonie dozgonna 
miłość rodziców! 

 W naszym kościele tego aktu dokonamy w czasie 
Mszy św. o 10:30. 
Bardzo serdecznie zapraszamy! wszystkie małżeństwa wraz 
z rodzinami i prosimy, aby małżonkowie stali blisko siebie. 

 1.X (środa): O 20:00 rozpoczęcie nowego KURSU PRZEDMAŁ-
ŻEŃSKIEGO na terenie naszego dekanatu, w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornej. Zakończenie 
kursu - 3.XII. W sposób szczególny zachęcamy! do udziału 
wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński w okolicach Bożego 
Narodzenia czy w pierwszej połowie przyszłego roku. 

 Próby MAŁEJ SCHOLI (dzieci z klas 0-6) co drugą sobotę 
(najbliższe 27.IX, 11.X, etc.), o 9:30 w domu rekolekcyjnym. 
Zapraszamy! 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.IX, 
na sumie. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Michał Marek SKIBA, kawaler z parafii Świętej Trójcy 

w Kobyłce, i Agnieszka OCH, panna z Łyczyna, parafia 
tutejsza 

Zapowiedź I: Marcin GUTOWSKI, kawaler z Szymanowa, parafia 
tutejsza, i Magdalena KOSSOWSKA, panna z parafii 
św. Tomasza Apostoła w Warszawie 

Zapowiedź I: Piotr Stanisław MADETKO, kawaler z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Kędzierówce, i Julita Karolina TROCHIMIUK, 
panna ze Słomczyna, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ŚLUBY 
20.IX.2008 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Piotr Paweł KOLET i Monika Anna PILCH 
Tomasz KLECH i Karolina OSĘKA 

Dariusz CZARNOTA i Marzena WYSZOGRODZKA 

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

POLSKIE MADONNY (105): LUTYŃSKA CUDOWNA CHORYCH LEKARKA 
Miasteczko Lutynia (od luty, tzn. srogi, bądź od nazwy pobliskiej rzeki) na 
ziemi kaliskiej znane jest już od 1458. Pierwsze wzmianki o kulcie Matki 
Bożej pojawiają się w Aktach Wizytacyjnych (1675) archidiecezji 
poznańskiej: „w kościele w Lutyni znajduje się Cudowny Obraz Matki 
Bożej, powszechnie znany w całej okolicy i czczony jest z racji cudów, jakie 
się tam dokonywały”. Wtedy też zalecono prowadzenie Księgi Łask i 
Cudów (pierwsze sporadyczne zapisy ok. 1671). 
Obraz Matki Bożej Miłościwej, malowany na płótnie techniką olejną 

(83×105 cm), nieznanego malarza, pochodzi z XVII w. (w sukience 
drewnianej z I poł. XVIII w.). Zasłaniany obrazem Wniebowzięcia NMP z 
XIX w. znajduje się w ołtarzu głównym lutyńskiej świątyni. 
Wspomniana Księga Łask i Cudów zawiera opis niezwykłego wydarzenia 
z 1751. Przez przyczynę Maryi dokonać się miał „cud wskrzeszenia, na 
trzeci dzień po śmierci, dzieweczki z województwa kaliskiego”, która z 
wdzięczności ułożyła pieśń do Matki Bożej: 

O Niebieska Cesarzowo, 
Całego świata Królowo, 
Spojrzyj z Nieba wysokiego 
Na człowieka mizernego. […] 
By był w największej chorobie, 
Już wszystek zwątpił o sobie, 
Kto się do Ciebie udaje, 
Duch się do ciała dostaje. […] 
Boś jest Matką Miłościwą, 
Oddal karę sprawiedliwą, 
Różańcem Cię pozdrawiamy, 
O przyczynę upraszamy. […] 

Ref: Lutyńska chorych Lekarko, 
Witaj, łask Bożych Szafarko. 
Do Ciebie się uciekamy, 
Ciebie o pomoc błagamy. 

Refren jest późniejszy a pieśń śpiewana do dnia dzisiejszego… 
Wizerunek koronował Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, 13.VIII.1972. 
Mówił: „Zwyciężyła Maryja w Kalwarii, na pustkowiu, za bramą miejską. 
Widocznie nabrała tam jakiegoś szczególnego zaufania do zwyciężania na 
pustkowiach, bo odtąd wybiera sobie miejsca skromne, nieznane, ciche, 
spokojne, jak przed wiekami wybrała Lutynię…” 
adres: Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej (Cudownej Chorych Lekarki), Lutynia, 63-330 Dobrzyca 

il. źródło: www.kuria.gliwice.pl 

MODLITWA ZA RZECZY… 
Uspokój serca zegarów, 
zmęczone są - 
żarówkom przygaś powieki, za długo patrzą na nas, 
tramwajom pozwól odpocząć, 
niechaj nie drepcą wciąż 
i domom zabroń się wspinać 
w miastach obłych jak w dzbanach. 
Zdyszanym kołom pociągów 
kwietny spoczynek nakaż, 
płuca motorów napełnij ciszą wonną od gwiazd, 
trupim wydechem spalin 
niech się więcej nie żali 
kominów wysoki pochód w nieodgadniony czas. 
Sprzętom naszym milczącym głos zamarły wyzwól, 
piórom ześlij wytchnienie, papier zostaw bez liter, 
niech przemówią znad półek książki kurzem przybite, 
krajobrazy więzione na płótnach 
niech zejdą w pokoje nasze - 
Za wszystkie rzeczy smutne, 
za wszystkie serca maszyn 
prosimy Cię, Panie. 

GAJCY, Tadeusz (1922, Warszawa – 1944, Warszawa) 
Il. źródło: www.phalanx.pl 

POCZET PAPIEŻY (122): LANDO 
Był synem hrabiego longobardzkiego Tainone, 
pochodził z Sabiny, na płn.-wsch. od Rzymu. 
Tron papieski uzyskać miał dzięki poparciu 
Teodory. żony Teofilakta, konsula i se-
natora, skarbnika Stolicy Apostolskiej, 
którzy w owym czasie rządzili Rzymem 
i mieli decydujący wpływ na wybory 
papieży. 
W zasadzie nic nie wiemy o wcześniejszym 

życiu Lando, ani o okolicznościach jego 
wyboru na Stolicę Piotrową w 913 (po wyborze 

nie zmienił imienia i był ostatnim, przed Janem 
Pawłem I papieżem, który nosił nowe, do tej pory nie używane imię 
papieskie). Nie zachowały się przekazy źródłowe, mówiące o działalności 
na stolicy Piotrowej, prócz wzmianki o błogosławieństwie, jakiego udzielił 
katedrze sabińskiej San Salvatore w Fornovo. 
Zmarł w 914 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il. LANDO, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
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 LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


