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"Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie "Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie "Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie "Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie 1814, 1817 przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli  przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli  przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli  przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli 
nasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystknasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystknasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystknasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co o, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co o, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co o, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co 
największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury"największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury"największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury"największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury"Katechizm Rzymski, 1, 2, 13....    [KKK, 274] 
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Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZZAJASZZAJASZZAJASZAAAAIz 25, 6-10a 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z 
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na 
twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. 
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, 
odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 
I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy 
z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs23 

REFREN: Po wieczne czasy zamieszkam u PanaPo wieczne czasy zamieszkam u PanaPo wieczne czasy zamieszkam u PanaPo wieczne czasy zamieszkam u Pana 
Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
obficie napełniasz mój kielich. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni życia. 
I zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 

Z Z Z Z LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁAWŁAWŁAWŁA A A A AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 4, 12-14. 19-20 

Bracia: 
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i 
doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W 
każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. 
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie 
Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki 
wieków. Amen. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAEf 1, 17-18 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 
przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 22, 1-14 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 
»Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: ‘Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę’. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy ich, pozabijali. 
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 
zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: ‘Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie’. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. 
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 
nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: ‘Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś nie mając stroju weselnego?’ Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: ‘Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów’. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych«. 

 
WESELE KRÓLEWSKIE, miniatura, w "Ilustrowana Biblia Holkham", Anglia, ok. 1320-30, British Library, 

Londyn; źródło: www.imagesonline.bl.uk 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWILFRYDILFRYDILFRYDILFRYD    
Urodził się w 634., w rodzinie pokrewnionej z tronem królewskim w Northumbrii 
(Anglia). Gdy był jeszcze mały zmarła jego matka i wychowaniem zajęła się 
macocha, która, gdy miał 14 lat, wysłała go – na jego życzenie, bowiem w domu 
dobrze się nie czuł - na dwór króla Northumbrii, Oswy. Następnie przez królową 
Eanfledę został posłany na naukę do opactwa Lindisfarne, gdzie w ciągu 3 lat 
otrzymał wykształcenie w duchu celtyckim. Rzymskie chrześcijaństwo było jednak 
bliższe Wilfrydowi, toteż udał się ze św. Bonifacym Biscopem do Rzymu (tam 
studiował pod kierunkiem papieskiego archidiakona Bonifacego), a następnie 
do Lyonu, gdzie studiował życie monastyczne i przyjął tonsurę od biskupa 
miejsca, Annemundasa. Wyjechał, gdy w okolicy rozpoczęły się prześladowania 

chrześcijan … 
Po powrocie do Anglii został opatem 
w Ripon (wprowadził tam regułę 
benedyktyńską) i rozpoczął starania 
o wprowadzenie w Anglii obrządku 
rzymskiego. Wkrótce w Withby w 664 
odbył się synod, na którym zdecydowano 
o przyszłości Kościoła na Wyspach 
Brytyjskich. Stronnicy Rzymu zwyciężyli, 
szkoccy zakonnicy Colmana (którego 
Wilfryd uznawał za schizmatyka) wycofali 
się, a Wilfryda (wtedy już księdza) mia-
nowano biskupem Northumbrii. By pod-

kreślić związki z kontynentem konsekrację przyjął we Francji, w Compiègne. 
Podczas powrotu jego statek rozbił się u wybrzeży Sussex, a sam Wilfryd 
nieomalże stracił życie z rąk lokalnych pogan. Opóźniło to podróż, a gdy już 
znalazł się w Northumbrii okazało się, że na jego miejsce wybrano św. Chada. 
Wilfryd wycofał się do opactwa w Ripon… Ewangelizował w Kent i Mercii… 
Na biskupi tron powrócił w 669 (Chad się wycofał). Szybko zyskał szacunek ludu, 
ale nie mogąc pozostać na uboczu sporów politycznych, kilkakrotnie wchodził w 
konflikt z władzami świeckim, a także eklezjalnymi, wielokrotnie znosząc los 
wygnańca. W takich sytuacjach odwoływał się do papieża, w ten sposób budując 
autorytet powszechnego Kościoła Rzymskiego i podwaliny średniowiecznego 
porządku prawnego. I zawsze wracał na swoją stolicę… 
Wzniósł liczne kościoły i klasztory; zasłynął też z poruszających kazań, był 
gorącym głosicielem reguły benedyktyńskiej. Jako jeden z pierwszych sprowadził 
z Rzymu relikwie świętych kościoła katolickiego na wyspy brytyjskie… 
Dożył podeszłego wieku. Zmarł w Oundle, Northamptonshire, w 709 spokojną i 
pogodną śmiercią. Pochowany został w Ripon. (uroczystość 12 października) 

il. ŚW. WILFRYD, BARNARD, Lambert (1508-1536?), fresk, północy transept katedry w Chichester; 
źródło: www.wilfrid.com 
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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. 

 12.X (niedziela): 
 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. 
 O 17:30 „Różaniec z Ojcem świętym”. 
 Przed kościołem zbiórka na fundusz stypendialny dla 

najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży. Poprzez troskę 
o edukację i formację młodego pokolenia budujmy! 
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. 

 O 20:00 na Placu Zamkowym w koncert „Zostań 
z nami”ku czci Jana Pawła II. 
Program centralnych obchodów VIII Dnia Papieskie-
go wywieszony jest w gablocie przed kościołem 
(także www.archidiecezja.warszawa.pl) 

Dobry pasterzu – wieczny pielgrzymie 
Twoja owczarnia to zachód, wschód, 
Północ, południe gdzie Wisłą płynie 
z Tobą jest Polska, Twój polski gród. 

Wypasasz owce na całej ziemi, 
uczysz pokory, rozjaśniasz dni. 
Stoisz przykładem, dodajesz wiary 
jak być człowiekiem odbiciem Twym. 

Gdzie płoną strzechy, gasisz pożary, 
do pokrzywdzonych wyciągasz dłoń. 
Modlisz się za nas, czy starczy siły, 
uciszyć waśnie, ocalić dom. 

Gdzie krucha miłość, budujesz mosty, 
gdzie płacz niemowląt, ocierasz łzy. 
To Papież Polak – my Cię kochamy, 
Pielgrzymuj Ojcze po kraju swym. 

Usiądź na chwilę w świerkowym lesie, 
tu pod jodłami ożywczy chłód. 
Tu wiatr wieczorny modlitwy niesie, 
tu pachnie letni miód. 

Wypasaj owce Święty Pasterzu 
i czasem skieruj wzrok 
na dom rodzinny, wysmukły Giewont 
na bliski sercu ląd. 

DOBRY PASTERZU…, KNAPCZYŃSKA, Teresa Magdalena, Szymanów 

 W czasie Mszy św. rodziny należące do Kręgu Kościoła 
Domowego działającego w naszej parafii dzielić się będą 
doświadczeniem swojej wiary i jej przeżywania w 
środowisku rodzinnym: 

Do Domowego Kościoła należymy od 7 lat. Wraz z pięcioma 
małżeństwami tworzymy krąg. Nasza formacja odbywa się przede 
wszystkim w małżeństwie, gdzie realizując zobowiązania (takie jak 
modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna, lektura Pisma Św.) staramy się 
wzrastać w miłości do Boga i jedności małżeńskiej. Szczególnym darem 
jest dla nas comiesięczny dialog małżeński, podczas którego rozmawiamy 
ze sobą „w obecności Boga” o rzeczach ważnych, niekiedy trudnych dla 
naszego małżeństwa i rodziny. Przynajmniej raz w roku staramy się wyje-
chać na rekolekcje, podczas których możemy więcej czasu poświęcić na 
pogłębianie naszej wiary, usłyszeć o doświadczeniach innych małżeństw. 
Poza tym raz w miesiącu spotykamy się na spotkaniu całego kręgu. Tam 
również mamy okazję do wspólnej modlitwy, dyskusji na tematy religijne 
ale również dotyczące życia codziennego. W serdecznej atmosferze 
dzielimy się swoimi radościami i troskami. W miarę swoich możliwości 
staramy się sobie wzajemnie pomagać. 
Z perspektywy widzimy jak wielkim darem jest dla naszej rodziny trwanie 
w Domowym Kościele. Czujemy, że jako małżonkowie, oraz jako rodzina 
idziemy do Pana Boga. Szczególną troską obejmujemy wychowywanie 
religijne i moralne naszych dzieci. W miarę możliwości staramy się 

również aktywnie włączać w życie wspólnoty parafialnej. 
Ela i Marcin 

 18.X (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 17:30, w czasie nabożeństwa różańcowego. 

 19.X (niedziela): Po Mszy św. o 18:00 w domu rekolekcyjnym 
spotkanie tegorocznych pielgrzymów do Lourdes i Fatimy. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy! i prosimy o przyniesienie zdjęć. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych zmarłych. Księża przyjmują na WYPOMINKI roczne 
i jednorazowe, w zakrystii lub kancelarii. 

 8.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada pielgrzymka 
autokarowa do Częstochowy (pod warunkiem, odpowiedniej 
liczba chętnych). Koszt przejazdu: 35.- zł (przy 45 pielgrzy-
mujących; przy mniejszej ilości - odpowiednio wyższy). 
Zapisy u księży. 

 W prawej nawie kościoła można obejrzeć reportaż zdjęciowy 
z II tegorocznego obozu parafialnego dzieci i młodzieży w 
Zdworzu. Serdecznie zachęcamy! do obejrzenia. 
Dzięki Państwa dobroczynności prawie osiemdziesięcioro 
dzieci i młodzieży mogło skorzystać z dwóch obozów 
wakacyjnych organizowanych przez parafię. Bóg zapłać! 

 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 II: Tomasz Krzysztof ADAMCZYK, kawaler z Podłęcza, 

parafia tutejsza, i Agata Sylwia ZIELIŃSKA, panna z parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 

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

Zapowiedź I: Radosław TREJDEROWSKI, kawaler z parafii Św. Anny 
w Barczewie, i Katarzyna Monika GOSS, panna z 
Kawęczynka, parafia tutejsza 

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

KRZYŻ JEST POCHODNIĄ… 

 
ADORACJA KRZYŻA…, źródło: picasaweb.google.com 

W nocy cierpienia i zabłąkania krzyż jest pochodnią, która podtrzymuje 
oczekiwanie na nowy dzień zmartwychwstania. […] 
Boski Królu ukrzyżowany, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci 
zatriumfuje w świecie. Spraw, abyśmy nie tracili odwagi i niezłomnej nadziei w 
obliczu dramatów ludzkości i wszelkich krzywd, które poniżają człowieka, 
odkupionego Twoją cenną krwią. 
Spraw, abyśmy […] z jeszcze głębszym przekonaniem zawołali: Twój krzyż jest 
zwycięstwem i zbawieniem, „quia per sanctam crucem tuam redemisti 
mundum”— „boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył!” 

DROGA KRZYŻOWA, JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan), Wielki Piątek, 2.IV.1999 

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 


