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Od Wniebowstąpienia przyjście CHRYSTUSA w chwale jest bliskiePOR. AP 22, 20, nawet, jeśli nie do nas należy „znać czasy i chwile, które OJCIEC ustalił swoją 

władzą”DZ 1, 7, POR., MK 13, 32. 

Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwiliPOR. MT 24, 44; 1 TES 5, 2, nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze 

„zatrzymane”POR. 2 TES 2, 3-12. 

Przyjście MESJASZA w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historiiPOR. RZ 11, 31. do momentu uznania GO przez „całego Izraela”RZ 11, 26; MT 23, 39, którego część 

została dotknięta „zatwardziałością”RZ 11, 25 w „niewierze”RZ 11, 20 w JEZUSA. 

Św. Piotr mówi do Żydów w Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy: 

 „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od PANA dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego 

MESJASZA, JEZUSA, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział BÓG przez usta swoich 

świętych proroków”DZ 3, 19-21. 

Św. Paweł kontynuuje za nim: 

 „Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?”RZ 11, 15. 

Wejście „całości” IzraelaRZ 11, 12 do zbawienia mesjańskiego, w ślad za wejściem „pełni pogan”RZ 1 L, 25, POR. ŁK 21, 24, pozwoli Ludowi BOŻEMU zrealizować „miarę 

wielkości według Pełni CHRYSTUSA”EF 4, 13, gdy BÓG będzie „wszystkim we wszystkich”1 KOR 15, 28. [KKK, 673, 674]

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SĄD OSTATECZNY — PROVOOST, Jan (ok. 1465, Mons – 1529, Brugia) 

ok. 1505, olejny na panelu, 108.5×92 cm, Fogg Museum, Uniwersytet Harward, Cambridge,MA; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADN 12, 1-3 
W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, 

który jest opiekunem dzieci twojego narodu. 

Wtedy nastąpi okres ucisku, 

jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. 

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: 

ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. 

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: 

jedni do wiecznego życia, 

drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, 

a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, 

jak gwiazdy na wieki i na zawsze. 

SALM RESPONSORYJNYPS 16 (15), 5 I 8. 9-10. 11 (R.: POR. 1B) 

REFREN: Strzeż mnie, o BOŻE, TOBIE zaufałem 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to ON mój los zabezpiecza. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię radości przy TOBIE 

i wieczne szczęście 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10, 11-14. 18 
Każdy kapłan Starego Testamentu 

staje codziennie do wykonywania swej służby 

i wiele razy składa te same ofiary, 

które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 

Ten przeciwnie, 

złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, 

zasiadł po prawicy BOGA, 

oczekując tylko, 

»aż nieprzyjaciele JEGO staną się podnóżkiem 

pod JEGO stopy«. 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, 

którzy są uświęcani. 

Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, 

tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 21, 36 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Czuwajcie i módlcie się 

w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć 

przed SYNEM CZŁOWIECZYM« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 13, 24-32 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»W owe dni, po wielkim ucisku, 

'słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą spadać z nieba 

i moce na niebie' zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, 

przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 

Wtedy pośle ON aniołów 

i 'zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, 

od krańca ziemi po kraniec nieba'. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. 

Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko jest lato. 

Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, 

wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Nie przeminie to pokolenie, 

aż się to wszystko stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, 

ale słowa moje nie przeminą. 

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 

ani aniołowie w niebie, ani SYN, tylko OJCIEC«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Provoost_-_Last_Judgement_-_Fogg.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 18.XI (niedziela): Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców 

i dzieci, które przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-

komunijnych. 
 23.XI (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca modlitewne spo-

tkanie „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – po Mszy św. o 1800. 
Zapraszamy! 

 25.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 publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca – 25.XI, na su-
mie. 

 30.XI (piątek)–2.XII (niedziela): Dni skupienia u Sióstr od Aniołów 
w Konstancinie Jeziornie – dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. Koszt: 150 zł. Polecamy! 

 30.XI–11.XII: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 
3,990 zł. Program – na stoliku pod chórem. Zachęcamy! 

 Trwa miesiąc listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 
pamięci o naszych bliskich zmarłych: 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 
w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH rocznych mo-
dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adam PIELAK, kawaler, i Małgorzata Maria PANUŚ, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
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. Piotr Robert KOZŁOWSKI  3.XI.2018 l. 52 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Tadeusza BOROWSKIEGO, z racji urodzin, 

Janiny, Stefanii i Jana BOROWSKICH 

20.XI 
(wtorek) 

730  

1800  

21.XI 
(środa) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Magdy, z racji 18 urodzin 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Wioletty i Piotra oraz dzieci 

22.XI 
(czwartek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Jadwigi i Józefa CHOJNACKICH 

23.XI 
(piątek) 

730 † Eugenii PINDELSKIEJ 

1800 
dziękczynna, za 5 lat RÓŻAŃCA RODZICÓW w naszej parafii, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE w rozwoju tej wsólnoty 

24.XI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ, 

Mariana BUCZKA 

25.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, 

Ewy MŁYNARCZYK 

1200 † Eugeniusza, Jadwigi, Mirosława i Stefana OKLEJÓW 

1800 † Sławomira OSUCHA, w 1. rocznicę śmierci 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XI 

Po przybyciu do Warszawy ZYGMUNT FELIŃSKI, nowy arcybiskup warszawski, 

spotkał się z gen. Aleksandrem von Lüdersem, ówczesnym rosyjskim 

namiestnikiem zaborczego Królestwa Polskiego, który mu powiedział: 

„Jestem żołnierzem i nie wdaję się w politykę. Dałem słowo honoru 

cesarzowi, że utrzymam porządek w Warszawie, i słowa tego dotrzymam, 

chociażbym miał zbombardować całe miasto”… 

A asystujący Lüdersowi Nikołaj Andriejewicz Kryżanowski, warszawski 

generał-gubernator wojenny w latach 1861-2, szef sztabu rosyjskiej 1. Armii 

Czynnej, stacjonującej w zaborczym Królestwie Polskim, uzupełniał: 

„Stoimy na wulkanie, który lada chwila wybuchnąć może, liczyć zaś nie mo-

żemy na nikogo, oprócz na wojsko i własnych urzędników. Polacy dzielą się 

wprawdzie na białych i czerwonych, z których ostatni chcą, pierwsi zaś nie 

chcą, rewolucji, co do mnie wszakże, uważam białych za dalece niebezpiecz-

niejszych dla rządu, bo go w sieci uwikłań pragną. Czerwoni porwą za broń, 

my ich zdusimy i na tym cała komedia się skończy. Ale te łotry białe (fr. mais 

ces coquins des blancs), jeśli się im uda opanować rewolucję, gotowi nas 

wszystkich stąd wykurzyć”… 

Po takim dictum Zygmunt zanotował w pamiętniku: 

„o żadnej wspólnej działalności z rządem mowy być nie może, […] od razu 

trzeba się postawić na stopie odpornej i […] dla działania mego gdzie indziej 

podstawy szukać powinienem. Pod względem stosunków z narodem bardzo 

mi o to chodziło, by uwydatnić i moją miłość do kraju, i stanowcze potępienie 

środków rewolucyjnych w służeniu narodowej sprawie; nim zaś nastręczy się 

zręczność wypowiedzenia przekonań moich o rewolucji, sądziłem, iż było 

moim obowiązkiem zamanifestować przed krajem, iż pragnę pozostać z nim 

solidarnie związanym pod względem uczuć narodowych”… 

I udał się na spotkanie z hrabią Andrzejem Arturem Zamoyskim, jednym 

z przywódców obozu „białych”, którzy postulowali skupienie się na pracy 

organicznej, pokojowych manifestacjach patriotycznych, zacieśnianiu więzi 

między zaborami – bez podejmowania ryzyka zbrojnego powstania. 

„Stanowisko polityczne pana Andrzeja najwięcej zbliżało się do mojego pod 

względem zasadniczych przekonań”, notował FELIŃSKI. Zamoyski przyrzekł 

„popierać mię w obozie umiarkowanych patriotów”. FELIŃSKI antycypując 

niejako przyszłe wydarzenia dodawał, że „jakkolwiek źródło ruchu było zara-

żone socjalizmem i pierwsze jego objawy nosiły charakter całkiem rewolucyj-

nego terroryzmu, w miarę wszakże jego rozwijania się i przystępowania doń 

żywiołów narodowo-powstańczych pierwotny charakter coraz bardziej ustę-

pował, ruch zaś przybierał coraz wyraźniej naturę wojny o niepodległość”. 

Wieść o tym spotkaniu szybko rozeszła się po Warszawie, a FELIŃSKI roz-

począł swą działalność od otwarcia zamkniętych, sprofanowanych przez 

Rosjan kościołów, tzw. rekoncyliacji. Jeden z warszawskich księży miał zapro-

ponować, by zanim nastąpił takie otwarcie (miało się to stać 13.II.1862) 

ogłosić to w codziennej gazecie „Kurierek”, bowiem „inaczej publiczność 

będzie sądzić, że dokonano obrzędu tego potajemnie, z obawy narażenia się 

rządowi”. FELIŃSKI sprzeciwił się: „Po cóż stosować się mamy do fantazji ulicy, 

kiedy ulica w żadnym razie do nas stosować się nie myśli? Czyż Kościół, 

co jako filar i utwierdzenie prawdy winien być gwiazdą przewodniczką dla 

całego społeczeństwa, ma zejść do roli jakiegoś sztucznego fajerwerku, 

co pali się lub gaśnie dla uciechy widzów, wedle fantazji puszkarzy? Trzeba 

nareszcie wstąpić na szerszą drogę i zaniechać tych niegodnych z godnością 

Kościoła zwyczajów”… 

I tak się stało. 13.II.1862 powiedział w kazaniu w katedrze pw. św. Jana: 

„Otwierając kościoły, wznawiam publiczną chwałę BOŻĄ, przez tak długi czas 

przerwaną. Lecz proszę was, najmilsi bracia, nie zakłócajcie jej na przyszłość 

śpiewami i manifestacjami, polityczny raczej niż religijny charakter mają-

cymi. Nie dawajcie dobrowolnie powodu do nowych profanacji i nowej obrazy 

Bożej. Uręczam was, że nie przemawiam tu ani z natchnienia rządowego, ani 

w celu ostudzenia w sercach waszych miłości do ojczyzny. Wierzcie mi, 

że gdybym wiedział, iż to święte uczucie ma zamrzeć w sercach polskich, 

sam bym błagał PANA ZASTĘPÓW, by nawiedził bezpłodnością łona polskich 

niewiast, gdyż stokroć wolę, by to pokolenie wyrodnych synów ziemskiej 

matki naszej nigdy nie ujrzało dnia BOŻEGO, niźli gdyby miało opływać w potę-

gę, chwałę i zamożność na grobie rozćwiartowanej ojczyzny. Toteż gdyby 

wam zabraniano kochać ojczyznę, sam bym wam powiedział: nie słuchajcie 

tego rozkazu, bo on się przyrodzonemu prawu sprzeciwia. Gdyby nawet za-

braniano wam modlić się za ojczyznę, i wówczas zaprotestowałbym przeciw 

temu rozkazowi, gdyż każde dziecko ma nie tylko prawo, ale i obowiązek 

prosić BOGA o pomyślność matki swojej […] 

Powiecie może, że rząd obietnic swoich nie dotrzyma i zawiedzie nas, jak już 

tyle razy zawiódł. Na to odpowiem wam tylko, iż wierzę niezachwianie 

w sprawiedliwe rządy OPATRZNOŚCI, która wcześniej czy później dosięgnie 

zawsze winnego; starajmyż się tak postępować, abyśmy nie my byli winni”… 

Dany mu miał być tylko rok posługi w pokoju. Zajął się pracą duszpasterską, 

wewnętrznym odrodzeniem duchowieństwa, formacją alumnów, reformą 

konsystorza. 

Fala wzburzenia aliści narastała. Powstanie było coraz bliżej… …ciąg dalszy nastąpi… 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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