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Przed przyjściem CHRYSTUSA Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzącychPor. Łk 18, 8; Mt 24, 12. Prześladowanie, które towarzyszy 

jego pielgrzymce przez ziemięPor. Łk 21,12; J 15,19-20, odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę 

odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie 

zamiast BOGA i JEGO MESJASZA, który przyszedł w cielePor. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22. [KKK, 675] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ZBURZENIE JEROZOLIMY: HEIM, Franciszek Józef (1787, Belfort – 1865, Paryż), 1824, olejny na płótnie, 35.6×38.1 cm, 

Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło: www.metmuseum.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI MALACHIASZAMl 3, 19-20a 

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 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9) 

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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN2 Tes 2, 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 cię-

żarem. 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 praco-

wać, 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 kamie-

niami i darami, JEZUS powiedział: »Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co pa-

trzycie, 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: BŁ. MICHAŁ AUGUSTYN PRO, MĘCZENNIK 
Urodził się 13.I.1891 w Guadalupe w Meksyku. Był 
trzecim z jedenaściorga dzieci dyrektora kopalni. 

Gdy dwie z jego sióstr wybrały stan zakonny wstąpił 
do jezuitów. 15.VIII.1911 w El Llano rozpoczął nowicjat. 

Dał się poznać jako człowiek o dwóch obliczach: jed-
nym pełnym „wysublimowanego żartu, nigdy grubiań-
skiego, zawsze błyszczącego inteligencją”

p. Pulido
, i 

drugim, zanurzonym w modlitwie… 

A czasy były niełatwe. Od 1911 rozpoczęła się anty-
katolicka tzw. meksykańska rewolucja, Jezuici zmusze-
ni zostali do wyjazdu do Kalifornii. 

Stamtąd Michał Augustyn udał się na studia do Gre-
nady (Hiszpania), a od 1919 posługiwał w Nikaragui. 
31.VIII.1925 w Enghien (Belgia) przyjął święcenia 
kapłańskie. W 1926 powrócił do Meksyku. 

Akurat, gdy rozpoczęły się, inspirowane przez maso-

nów, „największe prześladowania religijne na świecie od czasów królowej Elżbie-
ty I”, jak to określił angielski pisarz, Graham Greene. Nowy prezydent, Plutarch 
Calles – który mawiał o sobie, że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem” 
– zapowiedział, że chce fizycznie zniszczyć Kościół katolicki… 

Kościół zszedł - dosłownie - do katakumb, a reakcją powszechną, rozpoczętą ma-
nifestem „A la Nación” (pl. „Do narodu”), było zbrojne powstanie, tzw. Cristeros. 

Michał Augustyn musiał się ukrywać, w 1927 został jednakże aresztowany. 
Wypuszczono go, ale odtąd pozostawał pod obserwacją… 

W XI.1927 miał miejsce zamach na byłego prezydenta, Álvaro Obregón Salido. 
18.XI.1927 Michał Augustyn z braćmi, Hubertem i Robertem, został aresztowany - 
mimo iż jeden z zamachowców zaprzeczył, by bracia Pro byli w zamach wplątani. 

Już 23.XI.1927 stanął - bez rozprawy sądowej - przed plutonem egzekucyjnym. 

Poprosił o chwilę modlitwy. Pobłogosławił żołnierzy, uklęknął. Nie pozwolił sobie 
zakryć oczu. Ucałował krzyż i różaniec, po czym stanął pod murem i powiedział: 

„Niech BÓG zmiłuje się nad wami! Niech BÓG wam błogosławi! Wiecie, że jestem 
niewinny! Z całego serca wam wybaczam!” 

Z krzyżem w jednym ręku i różańcem w drugim rozciągnął ramiona, jak CHRYSTUS 
na Golgocie. Jeszcze wykrzyknął zawołanie Cristeros: łac. „Viva CHRISTO REY!” 
(pl. „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL!”), gdy padła salwa. Zołdak dobił leżącego… 

Calles na miejsce egzekucji sprowadził dziennikarzy. Reportaże zamiast uspokoić 
nastroje – na co liczył Calles – tylko wzmocniły zdecydowanie Cristeros, którzy 
odtąd walczyli ze zdjęciem Michała Augustyna w dłoni… 

Kondukt pogrzebowy oglądać miało 60,000 osób. Nie było tylko kapłana – władze 
nie wyraziły zgody – więc modlitwę prowadził ojciec Michała Augustyna… 

Pogrzebowi miał ponoć przyglądać się, z okien swego pałacu, prezydent Calles… 

25.IX.1988 Jan Paweł II beatyfikował Michała Augustyna. 

Antykatolickie zapisy z konstytucji usunięto dopiero w 1998…(uroczystość 23 listopada) 

il.: OSTATNIA MODLITWA MICHAŁA AUGUSTYNA PRO - 23.XI.1927, MEKSYK; źródło: puffin.creighton.edu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/438559
http://puffin.creighton.edu/jesuit/pro/pro_martyr_05.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.XI (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 
 18.XI (poniedziałek): O 1900 spotkanie I grupy przygotowują-

cych się do sakramentu bierzmowania. 
 22.XI (piątek): Po Mszy św. o 1800 spotkanie grupy „Różaniec 

Rodziców za Dzieci”. Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

na wspólną modlitwę w intencji dzieci. Materiały informa-
cyjne znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. 

 24.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodza-
ju Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. Za publicz-
ne odmówienie Aktu można zyskać odpust zupełny. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. Za zmarłych polecanych w wypominkach 

rocznych modlimy się w każdą 2gą sobotę miesiąca o 1715 
i Mszy św. o 1800. 

 Parafialny Zespół Caritas, prosi o pomoc w zbiórce pieniędzy 

na drzwi zewnętrzne, które trzeba wymienić u jednej z ubo-
gich rodzin z naszej parafii. Ze względu na warunki pogo-
dowe, pomoc potrzebna jest jak najszybciej. Ofiary można 
składać do skrzynki przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY lub przekazywać bezpośrednio do członków Caritas. 
Za dobroć serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 W przyszłym, 2014 roku, w terminie od 28.III do 5.IV nasza 
parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę do Włoch. 
Szczegółowy program pielgrzymki – na ulotkach w kościele. 
Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce proszeni są o zgła-
szanie się do któregoś z księży. Pielgrzymka dojdzie do skut-
ku, jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Z powo-

dów organizacyjnych najlepiej by było, gdyby do końca 
listopada udało się skompletować całą grupę. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 24.XI na sumie. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Przemysław Marcin SENDROWICZ, kawaler z parafii 

tutejszej, i Magdalena Maria OKOLUS, panna z parafii pw. Świętej 
Rodziny w Kozienicach 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan RACZYŃSKI  3.XI.2013 l. 55 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.XI 
(poniedziałek) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH (greg.) 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

19.XI 
(wtorek) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH (greg.) 

20.XI 
(środa) 

730 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH (greg.) 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

21.XI 
(czwartek) 

730 
† Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

w intencji Anny, z racji urodzin, o potrzebne łaski i błogosławieństwo BOŻE 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH (greg.) 

22.XI 
(piątek) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Kamili, z racji 18 urodzin 

23.XI 
(sobota) 

730 
† Stanisława i Jerzego ZDUŃCZYKÓW, 

Tadeusza MENTLAKA, Aleksandry HAKOWSKIEJ 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

24.XI 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1200 
† Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

† Franciszki TOMCZYK i Paula JONIKA 

1800 † Haliny PFEIFFER-MILEROWEJ 

VERA ICON Z NOWEGO SĄCZA 
Legenda głosiks. Franciszek Brzechfa, iż obraz VERA ICON (pl. PRAWDZIWE OBLICZE) 

znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła pw. św. Małgorzaty w Nowym 

Sączu, malowany temperą na trzech deskach lipowych (68×84 cm), został 

namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę. Pierwotnie znajdować się 

miał w Jerozolimie, potem w Konstantynopolu, skąd cesarz bizantyjski 

miał GO przekazać carowi moskiewskiemu. Ten w 1297 ofiarować GO miał 

królowi czeskiemu, Wacławowi II. Posłowie wiozący OBRAZ na Węgry, gdzie 

przebywał król, zatrzymali się na nocleg we wsi Kamienica. Tam wóz „sta-

nął jak wryty i żadnym sposobem ruszyć się z miejsca nie dał. Na próżno 

założono kilka par koni i kilka jarzm wołów, wóz pozostał na miejscu”. 

O radę poproszono pustelnika, który kazał wóz rozpakować, a znalazłszy 

OBRAZ, miał rzec: „Wola BOSKA jest, aby ten OBRAZ nie gdzie indziej, tylko 

na tym miejscu pozostał”. Gdy tak zdecydowano, konie z miejsca ruszyły. 

Król uszanował wolę BOŻĄ: założył Nowy Sącz, ufundował klasztor i kościół 

oo. franciszkanów, i powierzył im obraz PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 

Inna wersja, spisana w 1680ks. Konstanty 

Majegowski, głosi, że OBRAZ darowany miał 

być przez cesarza bizantyjskiego Lwowi I, 

księciu halicko-włodzimierskiemu. Ten 

ofiarować GO miał pustelnikowi, który 

z kolei przekazał GO klasztorowi francisz-

kańskiemu w Nowym Sączu. 

Jak było naprawdę – nie wiadomo. Dziś 

obraz nowosądecki wiązany jest z wize-

runkiem VERA ICON w bazylice pw. św. Pio-

tra w Rzymie, od co najmniej XII w. utoż-

samianym z legendą o chuście Weroniki… 

Typ ikonograficzny VERA ICON zaczął się 

szerzyć w Europie Środkowej po 1386, 

gdy król czeski Wacław IV otrzymał z Rzy-

mu jego kopię i umieścił w katedrze 

pw. św. Wita w Pradze. A kopia tego wizerunku trafić mogła do Nowego 

Sącza. Od oryginału praskiego odróżnia JĄ jednak załamanie i odwrócenie 

łuku brwiowego CHRYSTUSA, tuż przy nasadzie nosa. To wiąże JĄ z wizerun-

kiem ACHEIROPOIETON przechowywanym w dawnej kaplicy papieskiej 

zwanej Sancta Sanctorum, w bazylice laterańskiej pw. św. Jana w Rzymie… 

Ten aspekt czyni WIZERUNEK NOWOSĄDECKI unikalnym na terenach Polski… 

Kult OBRAZU, którego powstanie, w jakiejś pracowni franciszkanów na pół-

noc od Alp, datuje się na lata 1350-70, rósł powoli. Przyspieszyć miał go 

pożar w 1611. OBRAZ ocalał – co uznano za cud – prawie nienaruszony, 

z niewielkimi śladami na czole CHRYSTUSA, widocznymi jako zmarszczki… 

W 1654, w dziękczynieniu za cudowne uzdrowienie, pan na Wiśniczu i Ja-

rosławiu, książę Konstanty Lubomirski, dobudował do kościoła francisz-

kańskiego kaplicę Przemienienia Pańskiego. I w niej umieszczono VERA ICON. 

W 1753 aliści, po kolejnym pożarze, CUDOWNY OBRAZ przeniesiono do miej-

scowego zamku. I tam, 13.VI.1767, po uznaniu 18 cudownych „łask”, 

burmistrz i rajcy Nowego Sącza „zatwierdzili” wiarygodność VERA ICON. 

2.IX.1785 WIZERUNEK trafił do kościoła farnego pw. św. Małgorzaty – 

mieszkańcy Nowego Sącza nie dozwolili bowiem, by franciszkanie, którzy 

chwilowo przenieśli się do Starego Sącza, „zabrali” ze sobą OBRAZ… 

W farze kult podupadł. VERA ICON bowiem „nawet nie miał osobnego ołta-

rza, lecz wisiał zapylony na ścianie kościoła". Odnawiać się zaczął 

po 1894, po umieszczeniu OBRAZU w osobnym ołtarzu w bocznej nawie. 

6.VIII.1971 CUDOWNY WIZERUNEK przeniesiono uroczyście do ołtarza głów-

nego. Kościół stał się Sanktuarium CHRYSTUSA PRZEMIENIONEGO. Zaczęło 

przybywać wot. Miały miejsce nowe, niezwykłe uzdrowienia (w latach 

1977-2005 w księdze parafialnej odnotowano ich przeszło 50)… 

il. VERA ICON: sanktuarium Przemienia Pańskiego, Nowy Sącz; źródło: www.bazylika.org.pl 

DAŁEM SŁOWO… 
byłem bardzo młody 

i rozsądek doradzał 

żeby nie dawać słowa 

mogłem śmiało powiedzieć 

namyślę się jeszcze 

nie ma pośpiechu 

to nie rozkład jazdy 

dam słowo po maturze 

po służbie wojskowej 

kiedy zbuduję dom 

ale czas eksplodował 

nie było już przedtem 

nie było już potem 

w oślepiającym teraz 

trzeba było wybierać 

więc dałem słowo 

słowo - 

pętla na szyi 

słowo ostateczne 

w rzadkich chwilach 

kiedy wszystko staje się lekkie 

przechodzi w przezroczystość 

myślę sobie: 

„słowo daję 

chętnie bym 

cofnął dane słowo” 

trwa to krótko 

bo oto - skrzypi oś świata 

mijają ludzie 

krajobrazy 

kolorowe obręcze czasu 

a dane słowo 

ugrzęzło w gardle 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów - 1998, Warszawa) 

MSZE ŚW. 
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.bazylika.org.pl/cudowny-obraz,9.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

