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"Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym "Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym "Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym "Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym –––– to miejcie na  to miejcie na  to miejcie na  to miejcie na 
myśli!"myśli!"myśli!"myśli!"Flp 4, 8)    
Cnota jest Cnota jest Cnota jest Cnota jest 1733 habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co  osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co  osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co  osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co 1768    
najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach.najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach.najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach.najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach.    
Celem życia cnotliwego jest upodobnCelem życia cnotliwego jest upodobnCelem życia cnotliwego jest upodobnCelem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Bogaienie się do Bogaienie się do Bogaienie się do Bogaśw. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 1: PG 44, 1200 D....    [KKK, 1803] 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 5,1–7 

Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej 
winnicy. 
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z 
kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował 
wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz 
ona cierpkie wydała jagody. 
„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 
między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy 
mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona 
wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię 
winnicy mojej: Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej 
ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie 
przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę 
spuszczać na nią deszcz”. 
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 
Jego wybranym. 
Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto 
krzyk grozy. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs80 

REFREN: Winnicą Pana jest dom IzraelaWinnicą Pana jest dom IzraelaWinnicą Pana jest dom IzraelaWinnicą Pana jest dom Izraela 
Przeniosłeś z Egiptu winorośl 
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. 
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, 
aż do Rzeki swe latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie 
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 
Niszczy ją dzik leśny 
i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, Boże Zastępów, 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl 
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, 
a będziemy zbawieni. 

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 4,6–9 

Bracia: 
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 
w Chrystusie Jezusie. 
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 
co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 
chwalebnym, to miejcie na myśli. 
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co 
zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 15,16 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 

abyście szli i owoc przynosili. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEATEATEATEUSZAUSZAUSZAUSZAMt 21,33–43 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
»Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył 
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w 
końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 
kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 
razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: ‘Uszanują mojego 

syna’. 
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: ‘To jest dziedzic; 
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo’. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni 
z owymi rolnikami?«. 
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. 
Jezus im rzekł: »Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »’Właśnie ten kamień, 
który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest 
cudem w naszych oczach’. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże 
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce«. 

 
NIKCZEMNI NAJEMCY, MILLAIS, John Everett (1829, Southampton – 1896, Londyn), publ. 1864, z 

Przypowieści naszego Pana, 1864, rycina: bracia Dalziel, druk: papier, 140×108 mm, Tate Gallery, 
Londyn; źródło: www.tate.org.uk 

PATRON TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ....    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA AAAANGELA NGELA NGELA NGELA TTTTRUSZKOWSKARUSZKOWSKARUSZKOWSKARUSZKOWSKA    
Zofia Kamila urodziła się 1825 w Kaliszu jako pierwsza córka Józefa i Józefy 
Truszkowskich, wkatolickiej i patriotycznej, szlacheckiej rodzinie ziemiańskiej. 
Była inteligentnym, wielkodusznym, pełnym życia ale bardzo wątłym dzieckiem. 
Wykształcenie rozpoczęła pod kierunkiem prywatnej nauczycielki. Kiedy rodzina 
przeniosła się do Warszawy kontynuowała naukę na wyższej pensji pani Guerin, 
gdzie wielki wpływ wywarł na nią poeta, Stanisław Jachowicz. 
W wieku 16 lat zagrożona chorobą płuc wyjechała na rok do Szwajcarii. Tam 
rozmiłowała się w modlitwie. Wzmocniona fizyczne i duchowo wróciła do War-
szawy, ale dalej uczyła się już sama, głównie z bogatej biblioteki ojca, pogłębiając 
swą wiedzę i znajomość języków obcych, zwłaszcza francuskiego. Równocześnie 
rodzice powierzyli jej trosce młodsze rodzeństwo. 
Jej myśli zaczęły kierować się w stronę klasztoru Sióstr Wizytek, ale najpierw 
wyjechała z chorym ojcem do Salzbrunn. Po kuracji, odwiedzając z ojcem 
Kolonię, w trakcie modlitwy w gotyckiej katedrze zrozumiała, że Bóg ma dla niej 
inne powołanie…  cd. na odwrocie 
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INFORMACJE PARAFIALNE 

 Trwa miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej: 
 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 17:30; po 
nabożeństwie – Msza św. o 18:00. 

 Specjalne nabożeństwa różańcowe: 
 dla dzieci – w każdy piątek października o 15:45; 
 dla młodzieży – również w każdy piątek – bezpośre-

dnio po Mszy św. o 18:00. 
W tych nabożeństwach, traktując je jako jeden z 
elementów przygotowujących, szczególny obowiązek 
uczestniczenia mają kandydaci do bierzmowania. 

 5.X (niedziela): Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października 
po sumie, PROCESJA RÓŻAŃCOWA. W związku z tym nie 
będzie już nabożeństwa różańcowego wieczorem. 

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

 11-12.X (sobota-niedziela): Przy Ośrodku Zdrowia w Słomczy-
nie będą wykonywane bezpłatne badania. takie jak 
mammografia, cytologia itp. Pełny wykaz badań znajduje się 
na afiszu w gablocie przed kościołem. Zapisy w przychodni. 

 12.X (niedziela): 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00 
w kościele. Obecność przynajmniej jednego rodziców – 
obowiązkowa! 

 VIII Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II – 
WYCHOWAWCA MŁODYCH”. Pragniemy w tym dniu uczcić 
Osobę Ojca Świętego przede wszystkim poprzez modlitwę 
o Jego rychłą beatyfikację. 

 Zapraszamy wszystkich na „Różaniec z Ojcem 
świętym” o 17:30. 

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

 Z okazji Dnia Papieskiego – a także 19.X (niedziela) - 
kiermasz książki religijnej i dewocjonaliów w naszym 
kościele. Zachęcamy! do zakupu interesujących pozycji. 

 Na zakończenie Dnia Papieskiego o 20:00 na Placu 
Zamkowym w Warszawie odbędzie się koncert ku 
czci Jana Pawła II zatytułowany „Zostań z nami”.  
Program centralnych obchodów VIII Dnia Papieskie-
go 11-12.X wywieszony jest w gablocie przed koś-
ciołem (także www.archidiecezja.warszawa.pl) 

 Rozpoczęcie „BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH” 
w naszej parafii, przeznaczonej dla dzieci ze szkoły 
podstawowej. Do udziału zapraszamy! wszystkie dzieci. 

 Rodziny należące do Kręgu Kościoła Domowego 
działającego w naszej parafii w czasie Mszy świętych 
podzielą się doświadczeniem swojej wiary i jej 
przeżywania w środowisku rodzinnym. Po Mszach świę-
tych małżeństwa zainteresowane rozwojem duchowym 
i pragnące pogłębiać swoją wiarę we wspólnocie 
z innymi rodzinami będą mogły spotkać się z rodzinami 
z Kościoła Domowego i wspólnie porozmawiać. 

 Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 26.X, 
na sumie. Zgłoszenia do 18.X w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 19.X po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 
ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź I: Tomasz Krzysztof ADAMCZYK, kawaler z Podłęcza 
parafia tutejsza, i Agata Sylwia ZIELIŃSKA, panna z parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Marek Dariusz MAKULSKI, kawaler z Czernideł, 
parafia tutejsza, i Iwona FLORIAŃCZYK, panna z parafii 
św. Izydora w Ostrówku 

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

WITAMY! 

28.IX.2008 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Nikola ZDUŃCZYK, Turowice 
Marta KRALEWSKA, Podłęcze 

Mateusz KRALEWSKI, Podłęcze 
Michał WYSZYŃSKI, Słomczyn 

 

Katarzyna SCHULZ, Warszawa  

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i KoniecAp 22, 23 

PATRON TYGODNIA:    BŁBŁBŁBŁ....    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA AAAANGELA NGELA NGELA NGELA TTTTRUSZKOWSKARUSZKOWSKARUSZKOWSKARUSZKOWSKA, CD    
W 1854 włączyła się w działalność Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo przy kościele Św. Krzyża w Warszawie, stając się jedną 
z najaktywniejszych członkiń. Wraz z kuzynką Klotyldą Ciechanowską i hrabiną 
Gabrielą z Brezów Wrotnowską wynajęła mieszkanie na Nowym Mieście i zor-
ganizowała - wiedząc że podanie kawałka chleba nie wystarcza, że potrzebna jest 
także opieka duchowa - schronisko dla kilku bezdomnych sierot i staruszek. 
W 1855 Zofia i Klotylda przyjęły habit tercjarski z rąk o. Honorata Koźmińskiego, 
kapucyna, słynnego kaznodziei i duchowego kierownika. Otrzymała imię s. Angeli 
(Klotylda – s. Weroniki). 21.IX.1855 oddały się pod opiekę Matki Bożej Często-
chowskiej - tę datę Siostry Felicjanki uważają za datę powstania Zgromadzenia. 
Instytucja Panny Truszkowskiej otrzymała nazwę „Zakład św. Feliksa” (św. Feliks 
z Kantalicjo. kapucyn, †1587). Pod opieką duchową oo. Kapucynów rozrastał się 
on bardzo szybko: wiele młodych dziewcząt zapragnęło zaofiarować Bogu swe 
życie na służbę potrzebującym. W 1859 w Ceranowie na Podlasiu, w majątku 
Ludwika Górskiego, powstała pierwsza ochronka dla ludu wiejskiegp. Po 4 latach 
siostry na terenie zaboru rosyjskiego prowadziły ich już dwadzieścia siedem… 
Podczas Powstania Styczniowego wiele domów Zgromadzenia zamieniono na 
prowizoryczne szpitale. Po upadku powstania rząd carski ukarał Felicjanki kasatą 
Zgromadzenia w Królestwie Polskim. Część sióstr, wraz z s. Angelą, udała się do 

Krakowa, gdzie istniała jedyna - nie objęta 
ukazem carskim - placówka Zgromadzenia. Tu 
w 1866 Angela rozpoczęła na nowo 
organizować życie zakonne Sióstr Felicjanek. 
Po ustąpieniu, w wieku 44 lat, z urzędu 
przełożonej generalnej (wybierana była nią 
trzykrotnie), zajęła się uprawą kwiatów, którymi 
zdobiła ołtarz, oraz haftowaniem szat liturgi-
cznych. Pomagała w pisaniu Konstytucji Zgro-
madzenia oraz była inicjatorką nowych aposto-
latów. Wszystko powierzała w modlitwie: 
"Całym naszym bogactwem jest modlitwa. Kto 
się modli, wszystko otrzymuje" - pisała. 
Przez 30 lat żyła w ukryciu spowodowanym 
postępującą głuchotą, złośliwym rakiem i drę-
czącymi bólami głowy. Miesiąc przed śmiercią 
bp Jan Puzyna wręczył jej dekret Stolicy 
Świętej zatwierdzający Zgromadzenie. Zmarła 
w 1899. Za pozwoleniem władz miasta 
Krakowa została pochowana w kaplicy 
przylegającej do kościoła sióstr Felicjanek. 

Podczas uroczystości beatyfikacji, w 1993 w Rzymie, Jan Paweł II powiedział: 
"Chrystus prowadził Matkę Angelę drogą naprawdę wyjątkową, umożliwiającą jej 
uczestnictwo w tajemnicy swego krzyża. Kształtował jej ducha przez liczne 
cierpienia, które przyjmowała z wiarą i z prawdziwie heroicznym poddaniem Jego 
woli: w odosobnieniu i w samotności, w długiej i bolesnej chorobie oraz 
w ciemności nocy duszy. Jej największym pragnieniem było stać się ofiarą 
miłości. Ona zawsze rozumiała miłość jako darmowy dar z siebie. Miłować 
oznacza dawać. Dawać wszystko, czego domaga się miłość. Dawać natychmiast, 
bez żalu, z radością, pragnąc, żeby chciano od nas jeszcze więcej. Są to jej 
własne słowa, w których streściła cały program swego życia". 
Wtedy też jej relikwie przeniesiono do kościoła Niepokalanego Serca Maryi w 
Krakowie. (uroczystość 10 października) 

Na podstawie www.franciszkanie.pl oraz pl.wikipedia.org; il. BŁ. MARIA ANGELA TRUSZKOWSKA, VII.1899, 
Kraków, z archiwum Sióstr Felicjanek; źródło: pl.wikipedia.org 

POCZET PAPIEŻY (124): LEON VI 
Był synem Krzysztofa, pierwszego ministra 
primicerius papieża Jana VIII. Był kardynałem 
prezbiterem kościoła św. Susanny. Papieżem 
został w 928 po uwięzieniu poprzednika Jana X 
z nakazu Marozii z rodu Tuskulańskiego. O pon-
tyfikacie wiadomo tylko, że wysłał list do bisku-
pów Dalmacji i Chorwacji z napomnieniem, aby 
byli posłuszni arcybiskupowi Janowi ze Spoleto, 
któremu nadał paliusz. Umarł w Rzymie jeszcze 
przed śmiercią poprzednika Jana X w więzieniu i 
został pochowany (prawdopodobnie) w bazylice św. Piotra. 

il. LEON VI, 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 
 
 


