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Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. 

Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią. 

Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. 

Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci BOŻYCHpor. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11. 

Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich; jest ona podstawowym miejscem katechezy 

dzieci i rodziców [KKK, 2226] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DRUGI LIST ŚW. PAWŁA DO TESALONICZAN —WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

rycina, w „Biblia ectypa”, 1695; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAMl 3, 19-20a Sprawiedliwy sąd Boży 

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 ga-

łązki. 

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdro-

wienie 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 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 

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 ka-

mieniu, 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 nie-

których 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. ROCH GONZÁLEZ Y DE SANTA CRUZ, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 17.XI.1576 w Asunción 
w Paragwaju, ok. 40 lat po założeniu przez 
hiszpańskich osadników, w rodzinie arysto-
kratycznej Bartłomieja González y de Villa-
verde i Marii de Santa Cruz. 

Już w dzieciństwie nauczył się indiańskiego 
języka szczepu Guarani… 

W 1598 przyjął święcenia kapłańskie i podjął 
pracę misjonarza w Gran Chaco wśród indiań-
skiego plemienia Guaycuru. Później powrócił 
do rodzinnego miasta jako jego proboszcz. 

W 1609 wstąpił do jezuitów. I wówczas udał 
się na ziemie Guaycuru. Stał się pierwszym 
Europejczykiem w regionie dzisiaj określanym 
jako brazylijski stan Rio Grande do Sul… 

Później zaczął zakładać tzw. redukcje na tery-
torium Indian Guarani. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/image_details.cfm?ID=2894
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.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. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie formacyjne dzieci przygoto-
wujących się do 1. Komunii św. i ich rodziców. Zapraszamy! 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kance-
larii parafialnej. Za zmarłych poleconych w wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1720 
i w czasie Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 27.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 18.XI w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.XI po sumie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janina SKOŁD  4.XI.2016 l. 83 

śp. Halina WIŚNIEWSKA  2.XI.2016 l. 84 

śp. Krzysztof Marian KAFARA  30.X.2016 l. 59 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

15.XI 
(wtorek) 

730  

1800 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

16.XI 
(środa) 

730 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

1800 † Iwony RĘBIŚ, w 7. rocznicę śmierci 

17.XI 
(czwartek) 

730  

1800 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

18.XI 
(piątek) 

730 o łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Piotra 

1800 

† Genowefy, w 20. rocznicę śmierci, i Władysława 

MAGDZIARZÓW, 

Janiny, Józefa i Jana BARANÓW, 

zmarłych z rodziny BARANÓW 

† Zofii, Wincentego, Andrzeja, Jerzego i Jana 

PINDELSKICH, 

Witolda Antoniego GOŁĄBKA, 

zmarłych z rodziny KNYZIAKÓW 

19.XI 
(sobota) 

730 dziękczynno–błagalna, w 50. rocznicę urodzin Małgorzaty 

1800 † Jerzego OKLEJA 

20.XI 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Janiny, Bolesława ROSÓW, 

Ludwiki i Jana KOWALCZYKÓW 

1030 
† Janiny i Leona SZYMBORSKICH, 

Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW 

1200 
† Arkadiusza BARANA, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA 

1800 
† Heleny CZASAK, w 2. rocznicę śmierci, 

Henryka CZASAKA 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI: WARSZAWSKI CRISTO DE MEDINACELI… 
Pierwszy kościół w osadzie Solec k. Warszawy powstał 

przed 1339, jako kościół filialny parafii pw. św. Jana. 

Pod koniec XVII w. ordynariusz poznański, bp Stanisław 

Witwicki (Warszawa należała do diecezji poznańskiej) 

z Hiszpanii sprowadził do stolicy Zakon Świętej Trój-

cy od Wykupu Niewolników, czyli trynitarzy, i oddał 

im kościółek pw. Świętej Trójcy. Zakonnicy jednak 

zapragnęli wybudować własną świątynię i w 1698, 

z fundacji wojewody czernihowskiego Fryderyka 

Felkerzamba i jego żony, Elżbiety Windischgraetz, 

którzy przeszli z protestantyzmu na katolicyzm, 

zaczęto wznosić nową, barokową świątynię. 

Świątynię, wybudowaną prawd. na wzór kościoła 

pw. Świętej Trójcy w Madrycie, w 1726 konsekrował 

ordynariusz kijowski, bp Samuel Ożga. 

W tym samym roku w kościele pojawiła się 

niezwykła figura JEZUSA NAZAREŃSKIEGO. I JĄ spro-

wadzono z Hiszpanii. Wskazuje na to reprezen-

tacja CHRYSTUSA jako JEZUSA WYKUPIONEGO, przypo-

minającego podobną rzeźbę CRISTO DE MEDINACELI 

w madryckim kościele kapucyńskim. 

CRISTO DE MEDINACELI, wykonany w drewnie przez anonimowego rzeźbiarza 

w jednym z warsztatów sewilskich – być może Franciszka de Ocampa lub 

Ludwika de la Pena – pochodzi z początków XVII w. Niedługo potem trafił 

do Mámora (dziś Kenitra), hiszpańskiej osady w Maroko. FIGURKA 

przedstawiała wówczas ZBAWICIELA z krzyżem na ramieniu – klasyczną 

hiszpańską figurę procesyjną, zwaną JESÚS DE LA PASIÓN. Ale krzyż 

prawd. zaginął podczas najazdu muzułmanów w 1681. 

Okaleczenie mogło nastąpić jednak trochę później, w marokańskim Mek-

nes, gdzie według tradycji FIGURĘ muzułmanie wlekli po ulicach miasta… 

Tam, wraz z 16 innymi wizerunkami i … 211 porwanymi przez muzuł-

manów chrześcijanami, została wykupiona przez trynitarzy. Według jednej 

z legend FIGURA miała być kosztować w złocie tyle, ile ważyła sama rzeźba. 

Okazało się jednak, że po położeniu posągu na szali do przeważenia 

wystarczyła … jedna złota moneta. 

W VIII.1682, w obecności króla Karola II, figurę JEZUSA NAZAREŃSKIEGO 

umieszczono w zakonnej świątyni oo. trynitarzy w Madrycie. 

Mniej więcej w tym samym czasie trynitarze pojawili się w Polsce i roz-

poczęli posługę, głównie na wschodzie Rzeczpospolitej, gdzie podjęli 

starania o uwolnienie niewolników chrześcijańskich z rąk barbarzyńskich 

muzułmanów - Turków i Tatarów. I przywozili ze sobą kopie cudownego 

CRISTO DE MEDINACELI. Większość z nich nie przetrwała do naszych czasów… 

Warszawskiego JEZUSA NAZAREŃSKIEGO, z prawdziwymi ludzkimi włosami, 

wyrzeźbionego z drewna, ubranego w miedzianą tunikę pokrytą srebrem, 

z głową zwieńczoną cierniową koroną nabijaną ozdobnymi kamieniami, 

do kościoła pw. Świętej Trójcy sprowadził wspomniany biskup kijowski Ożga. 

CUDOWNY WIZERUNEK przetrwał zabory. Przyglądał się, jak w 1830 od pod-

palonego browaru, znajdującego się naprzeciwko kościoła pw. Świętej Trój-

cy, rozpoczęło się powstanie listopadowe. Obserwował dramaty powodzi, 

nawiedzające cyklicznie Warszawę i okolice. Po powstaniu styczniowym 

w 1863 towarzyszył ostatnim trynitarzom, którym rosyjski zaborca 

wprawdzie dozwolił mieszkać na terenie klasztoru, ale zabronił działal-

ności, doprowadzając do kasaty zakonu. Ostatni zakonnicy zmarli w latach 

1880. i w 1887 kościół i parafię przejęli księża diecezjalni… 

Kult jednak nie upadł. Na początku XX w. pisano, że „naród pobożny modli 

się [tam] gorąco z wiarą i nadzieją, i wiele cudownych łask doznaje”. I tak 

3.X.1893 przed JEZUSEM WYKUPIONYM sakrament chrztu św. otrzymał 

przyszły Prezydent Warszawy, Stefan Starzyński. 3.VI.1942 natomiast 

sakrament małżeństwa przed NIM przyjął Krzysztof Kamil Baczyński. 

Trwała już II wojna światowa. W 1939, podczas barbarzyńskich nalotów 

niemieckich na Warszawę, kościół został znacznie uszkodzony – zawaliła 

się część sklepień i dach. Odbudowano go częściowo, ale podczas 

powstania warszawskiego 1944 świątynia uległa prawie całkowitej ruinie. 

CUDOWNY WIZERUNEK został jednakże przez parafian wyniesiony z kościoła 

i ukryty. I przetrwał do zakończenia działań wojennych. 

Zaraz potem znów powrócił do gruzów i patronował odbudowie kościoła, 

która trwała do lat 60. XX w. 

W czasach stanu wojennego lat 1980., wprowadzonego przez rosyjskich 

agentów, pod okiem CHRYSTUSA NAZAREŃSKIEGO w znajdującym się na te-

renie parafii Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbywały się niezwykłe 

wieczory teatralne, poetyckie i muzyczne, świadectwo niezłamanego 

ducha polskiego narodu. Tam w symboliczny sposób JEZUS WYKUPIONY 

wskazywał zniewolonemu narodowi drogę ku wolności… 

il.: CHRYSTUS NAZAREŃSKI – kościół pw. Świętej Trójcy, Warszawa-Solec; źródło: trinitas.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ROCH GONZÁLEZ Y DE SANTA CRUZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Redukcje były terytoriami zarządzanymi przez Kościół – w szczególności jezuitów 
– wśród rdzennych Indian. Chroniono ich przed niewolnictwem. Uczono pracy 
na roli, rzemiosła i osiadłego trybu życia. Dzieci chodziły do szkoły. Niektórzy 
zostawali nawet lekarzami czy malarzami, rzeźbiarzami, rzemieślnikami wytwa-
rzającymi instrumenty muzyczne. Wszyscy mieszkańcy – co na tamte czasy było 
wyjątkiem – byli odziani, mieszkali w domach, nie głodowali. W misjach, w których 
mieszkali Guarani, całkowicie zlikwidowano analfabetyzm… 

Roch rozbudował redukcję Ignacia Guazu. Później na południu kraju utworzył 
kolejne redukcje: w 1613 San Ignacio Mini; w 1615 Itapúa; w 1619 Nuesta Senora 
de la Candelaria; w 1621 Encarnacion; w 1627 Candelaria; San Javier oraz 
Yapeyú; San Nicolás, Asunción del Iyuí and Caaró (dziś w Brazylii). W ten sposób 
w ciągu 13 lat wytyczył granice obszaru, które następnie przez ponad 100 lat 
zarządząny był przez jezuitów – w formie swoistego samorządu – jako niezależna 
Republika Guarani. 

15.XI.1628 przybył do misji Todos los Santos de Caaró. Zamierzał zainstalować 
dzwon w nowym kościele. I wówczas, na rozkaz lokalnego kacyka, Nheçu, został 
zamordowany – przeszyty strzałą. Wraz z nim zginął inny jezuita Jan del Castillo. 

Ciała obu misjonarzy złoczyńcy zaciągnęli do kościoła, który następnie podpalili. 

Dwa dni później ta sama grupa zamordowała o. Alfonsa Rodríguez y Olmedo. 

Trzech męczenników jezuickich beatyfikował 28.I.1934 Pius XI. Kanonizował ich 
16.V.1988, w stolicy Paragwaju, Asunción, św. Jan Paweł II. Stali się w ten sposób 
pierwszymi świętymi urodzonymi w Paragwaju… (uroczystość 15 listopada) 
Il.:na odwrocie: ŚW. ROCH GONZÁLEZ Y DE SANTA CRUZ – współczesne wyobrażenie; źródło: commons.wikimedia.org 

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 Michał BOGDAN 
 

http://trinitas.pl/?page_id=957
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

