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Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie wszystkie rzeczy tego świata są Mu poddane. 

Triumf Królestwa Chrystusa nie nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła. [KKK, 680] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZBURZENIE JEROZOLIMY PRZEZ RZYMIAN W 70 R., HEIM, François-Joseph (1787, Belfort – 1865, Paryż), 1824, 

olejny na płótnie, 35.6×38.1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York; źródło: www.metmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAML 3,19-20.1 
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy 

wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, 

mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, 

ani gałązki. 

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości 

i uzdrowienie w jego promieniach. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 

REFREN: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry 

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, 

przy trąbach i przy dźwięku rogu, 

na oczach Pana, Króla, się radujcie. 

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, 

krąg ziemi i jego mieszkańcy. 

Rzeki niech klaszczą w dłonie, 

góry niech razem wołają z radości. 

W obliczu Pana, który nadchodzi, 

bo przychodzi osądzić ziemię. 

On będzie sądził świat sprawiedliwie 

i ludy według słuszności. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 3,7-12 

Bracia: 

Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was 

niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy 

w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być 

ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 

samych siebie za przykład do naśladowania. 

Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce 

pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was 

postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 

niepotrzebnymi. 

Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, 

aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. 

AKLAMACJAŁK 21,28 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, 

ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 21,5-19 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 

kamieniami i darami, Jezus powiedział: »Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 

patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony«. 

Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to 

dziać zacznie?”. 

Jezus odpowiedział: »Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 

przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz »nadszedł 

czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach 

i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec«. 

Wtedy mówił do nich: »Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 

ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 

was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność 

do składania świadectwa. 

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 

dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców 

nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 

i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 

będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. 

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. WAWRZYNIEC Z O’TOOL, BISKUP 
Urodził się ok. 1128 w zamku Dermot w Irlandii. Podchodził z irlandzkiej rodziny 
królewskiej. Jego ojcem był Murtagh O'Tuathail (ang. O'Toole), zarządzający 
rozległym obszarem Hy-Murray; matka pochodziła z klanu O’Byrne. 

Gdy miał 10 lat został zakładnikiem Dermota 
McMurrogha, króla Leinster, który zapewniał 
sobie w ten sposób uległość ojca Wawrzyńca. 

Taki to był wtedy zwyczaj, nie zakłócający 
wszelako procesu kształcenia młodego księcia. 
Dlatego też dwa lata później chłopiec, za zgodą 
McMurrogha, rozpoczął nauki w monastycznej 
szkole w Glendalough. Studiował w niej, znanej 
z pobożności i wiedzy, przez 13 lat. W 1154, 
po śmierci opata Dunlaing, został jednogłośnie 
wybrany opatem opactwa St. Kevin. 

W 1160, w duchu pokory, odmówił objęcia 
diecezji Glendalough, ale już rok później, został 
wybrany pasterzem archidiecezji w Dublinie. 

Jego wybór – rodowitego Irlandczyka – oznaczał 
koniec supremacji duńskiej w irlandzkiej stolicy i niezależność kanoniczną Dublina 
od Canterbury w Anglii. 

Wawrzyniec zainicjował szereg reform w podległej sobie archidiecezji. Rozpoczął 
od zmiany statutu kanoników świeckich katedry Christ Church – ten status 
niejednokrotnie prowadził do wielu nadużyć - na kanoników regularnych Aroasii. 

Trzy lata później sam został zakonnikiem klasztoru All Hallows w Dublinie, tego 
samego zakonu kanoników regularnych. Nie tylko stosował się do bardzo ścisłej 
reguły swojego zakonu, ale pod ubiorem episkopalnym nosił koszulę włosianą 
(włosienicę), praktykował akty pokutne… Raz na rok udawał się do jaskini 
św. Kevin’a w pobliżu Gendalough na 40-dniowe rekolekcje i post. 

W czasie kolejnej inwazji Normanów na Irlandię, podczas oblężenia Dublina 
w 1170, czynnie włączył się w pomoc duchową rannym i umierającym. 

W 1175 przyczynił się do podpisania tzw. traktatu w Windsor pomiędzy królem 
Anglii Henrykiem II i królem Irlandii Rory O'Connorem. 

Rok później był w Rzymie, na III soborze laterańskim, skąd powrócił z tytułem 
legata papieskiego na Irlandię. Po powrocie, kontynuując reformy, wysłał prawie 
150 kleryków, za różne przewinienia, do Rzymu… 

W 1180 udał się do króla Henryka II. Wylądował w Le Tréport w Normandii, 
w pobliżu jaskini nazwanej potem jego imieniem. Tam zachorował i przeniesiono 
go do klasztoru św. Wiktora w Eu, gdzie zmarł na febrę. 

Testamentu nie spisał – nie miał nic do oddania – a w ostatnich słowach użalał się 
nad powierzoną sobie trzodą: „Biedni, bezradni ludzie, co teraz zrobicie”, płakał, 
„kto się wami zajmie w waszych kłopotach? Kto wam pomoże?”. 

Już 45 lat później, w 1225, wobec wielu cudów przypisywanych jego 
wstawiennictwu, kanonizował go Honoriusz III. 

Serce Wawrzyńca do dnia dzisiejszego przechowywane jest w katedrze Christ 
Church w Dublinie. 

il.: WAWRZYNIEC O’TOOL, katedra w Dublinie; źródło: www.flickr.com (uroczystość 14 listopada) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/all/the_sack_of_jerusalem_by_the_romans_francois_joseph_heim/objectview_enlarge.aspx?&OID=110003257
http://www.flickr.com/photos/feargal/3822271873/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZE-

ŚLADOWANYM. Ofiary zbierane po Mszach św. do puszek 
przeznaczone są na pomoc dla prześladowanych chrześcijan. 

 21.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Jest to ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za pu-
bliczne odmówienie tego aktu - odpust zupełny! 

 Na sumie o 12:00 uroczyste promocje ministrantów 
na kolejne stopnie służby ołtarza. W związku z tym 
20.XI (sobota) o 10:00 obowiązkowa! zbiórka wszystkich 

ministrantów. 
 28.XI (niedziela): Msza św. w intencji pielgrzymów na Święty 

Krzyż i do Miechowa oraz o pokój w Ziemi Świętej o 12:00. 
 W czasie ferii zimowych, 12–19.II.2011, organizowany jest 

wyjazd na narty dla dzieci i młodzieży z naszej parafii 
w okolice Zakopanego. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych wyjazdu udziela ks. Wikariusz. Pomoc w organizowaniu 
wyjazdu, poprzez np. wparcie materialne, mile widziana! 

 Parafialny Zespół Caritas organizuje w nadchodzące ferie 
zimowe, w dniach 12-19.II.2011, obóz narciarski dla dzieci 
i młodzieży w Śniadce Drugiej (Góry Świętokrzyskie). Koszt: 
700.- zł. Zapisy przyjmuje p. Jolanta Kornaszewska. 
Tych, którzy zechcą wspomóc finansowo wyjazd najuboż-
szych dzieci z parafii, prosimy o wpłaty na konto: 

Parafia Rzym-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A., VII O. w Warszawie 

nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
z dopiskiem: Obóz Śniadka 

Za ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie 
panu Zdzisławowi Madeńskiemu, współwłaścicielowi firmy 
Inter-Trade JMMG w Konstancinie-Jeziornie, za zorgani-
zowanie bezpłatnych transportów darów dla powodzian 
z Zastowa Karczmiskiego, w gminie Wilków. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 28.XI na su-
mie. Zgłoszenia do 19.XI w kancelarii. Przygotowanie 
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.XI po sumie, 
w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.XI 
(poniedziałek) 

730 w intencji Marleny 

1800  

16.XI 
(wtorek) 

730 w intencji Marleny 

1800 
w intencji pracowników i podopiecznych 

Parafialnego Oddziału Caritas 

17.XI 
(środa) 

730 w intencji Marleny 

1800  

18.XI 
(czwartek) 

730  

1800  

19.XI 
(piątek) 

730  

1800  

20.XI 
(sobota) 

730  

1800 NOWENNA i MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MBNP 

21.XI 
(niedziela) 

845 
† Arkadiusza i Jana BARANÓW, w 4tą rocznię śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA 

1030  

1200 

dziękczynno–błagalna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na każdy dzień 

dla Celiny, z okazji 60tej rocznicy urodzin 

w intencji promowanych ministrantów 

1800 
† Heleny, Lucyny i Andrzeja MENTLAKÓW 

Feliksy i Stanisława GONCIKOWSKICH 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI (10): UKRZYŻOWANY CHRYSTUS Z GENAZZANO… 
Genazzano we Włoszech znane jest przede wszystkich z cudownego 

wizerunku MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY, namalowanego na materiale 

przypominającym porcelanę, o grubości skorupki jajka, niezmiernie 

misternego, z którym związane są niezwykłe wydarzenia. 

Ale w bazylice-sanktuarium Madre del buon Consiglio znajduje się także 

obraz, z którym związane jest inne niezwykłe wydarzenie. A mianowicie 

fresk przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego, z Matką Bożą 

i św. Janem Ewangelistą stojącymi pod Krzyżem, i z Genazzano w tle, 

pochodzący z ok. 1400 roku. 

W 1541 Genazzano najechały wojska papieskie. 

Przyczyną było wsparcie udzielone przez to mia-

steczko rebelii Perugii skierowanej przeciw 

papieżowi Pawłowi III, który nałożył na swych 

poddanych duże obciążenia i, między innymi, 

odwołał przywilej zwolnienia z podatków udzielony 

Genazzano przez swego poprzednika, papieża 

Marcina V (wywodzącego się z tego miasta). 

I to wtedy miało miejsce owo niezwykłe 

wydarzenie, które Angelo Rocca, augustianin, 

założyciel słynnej biblioteki Angelica w Rzymie, tak 

później opisywał: 

„Pewien żołnierz, grający w karty na […] placu 

[w Genazzano], stracił wszystkie pieniądze. Bluźniąc Bogu i Jego Matce 

wtargnął do kościoła p.w. Najświętszej Panienki, pozostającego pod pieczą 

augustianów. Dobywszy miecza okaleczył czoło, brzuch i stopy 

Ukrzyżowanego, górującego nad ołtarzem…” 

Z miejsc pchnięć i cięcia mieczem miały potoczyć się krople krwi… 

Angelo Rocca pisze dalej: „Ów żołnierz […] z miejsca zabity został 

przez innych żołnierzy, a jego ciało poćwiartowano. Zaś miecz bluźniercy 

i bezbożnika w cudowny sposób tak się skręcił, że płatnerzowi trudno 

byłoby odtworzyć jego kształt…” 

W 1640 próbował to uczynić znany mistrz Andrea Barbarano. Po wielu 

wysiłkach przywrócił na chwilę oryginalny kształt, ale po ostudzeniu stopu - 

miecz ponownie się wykręcił… 

Umieszczono go wtedy obok pociętego (ślady pozostały do dziś) fresku. 

I tam też mogą go zobaczyć pielgrzymi i obecnie… 

il. Cudowny obraz ukrzyżowania; źródło: www.santuariomadredelbuonconsiglio.it 

POCZET PAPIEŻY (157): GRZEGORZ VII 
Hildebrand, jeden z najważniejszych papieży w historii, 

urodził się ok. 1020 w skromnej rodzinie tos-

kańskiej, był synem Bonizusa. Niższe święcenia 

otrzymał z rąk papieża Grzegorza VI, któremu jako 

kapelan i sekretarz służył aż do jego śmierci. 

Od tego czasu służył radą prawie wszystkim kolej-

nym papieżom, jako przedstawiciel obozu reform… 

Po śmierci Aleksandra II, w czasie uroczystości 

pogrzebowych rozległ się okrzyk: „Hildebrand papieżem!”. 

Kolegium kardynałów–elektorów potwierdziło popularny wybór przez 

aklamację. Hildebrand przyjął imię Grzegorza VII. 

Grzegorz na synodach rzymskich w 1074 i 1075 zdecydowanie wystąpił 

przeciwko małżeństwom księży, symonii i inwestyturze świeckiej. Wydał 

dekrety żądające, by nowo obrany biskup złożył przysięgę wierności 

papieżowi i zobowiązał się do złożenia wizyty w Stolicy Apostolskiej – 

Visitatio liminum, ad lumina. 

Wprowadził reformę nazwaną od jego imienia „gregoriańską”. Ponieważ 

„Bóg założył Kościół rzymski, a zatem tylko papież może być nazwany 

biskupem powszechnym i tylko jemu przysługuje tytuł PAPA”. Do niego też 

należy rozdzielanie insygniów monarszych i ustanowienie i mianowanie 

biskupów. Władza papieska stoi bowiem nad władzą świecką… 

I to wtedy po raz pierwszy ekskomunikował króla Henryka IV niemieckie-

go. Zmuszony do ustępstw Henryk przez parę dni w workach pokutnych 

stał przed zamkiem w Canossie prosząc o wybaczenie. Uzyskał je… 

Wkrótce jednakże na synodzie w 1080 Grzegorz musiał powtórnie eksko-

munikować Henryka IV. Król w odpowiedzi zwołał synod. który ogłosił 

depozycję Grzegorza i wybrał antypapieża abpa Rawenny, Klemensa III. 

W 1084 Henryk zajął Rzym i Klemens koronował go na cesarza. Grzegorz 

bronił się w Zamku św. Anioła, czekając na odsiecz normańską. 

Gdy nadeszła Henryk i Klemens III uciekli z miasta, a Normanowie złupili 

i zniszczyli Rzym. Grzegorz został zmuszony przez lud Rzymu 

do opuszczenia miasta. Udał się najpierw na Monte Cassino, a potem 

do Salerno. Tam, w poczuciu porażki swych wysiłków, zmarł i został 

pochowany w miejscowej katedrze. 

W 1075 Grzegorz erygował - powtórnie - metropolitę gnieźnieńską. 

Arcybiskupem został Bogumił. Podporządkowano mu biskupstwa w Po-

znaniu, Krakowie i we Wrocławiu oraz utworzono nowe: w Płocku. W 1076 

Bolesław Śmiały po otrzymaniu zgody od papieża został koronowany. 

Ale 3 lata później został ekskomunikowany, a na Polskę został nałożony, 

po zabójstwie bpa krakowskiego Stanisława ze Szcepanowa, interdykt… 

Kościół czci Grzegorza VII jako świętego… 

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

MSZE ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.santuariomadredelbuonconsiglio.it/internochiesa2.html
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=157
http://www.swzygmunt.knc.pl/

