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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, fragm.] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ZBURZENIE JEROZOLIMY PRZEZ RZYMIAN — HEIM, Franciszek Józef (1787, Belfort – 1865, Paryż) 

1824, olejny na płótnie, 5.6×38.1 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAML 3, 19-20A 
»Oto nadchodzi dzień palący jak piec, 

a wszyscy pyszni 

i wszyscy czyniący nieprawość 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 skrzydłach«. 

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 głosie 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, 

aby 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 ciężarem. 

Nie żebyśmy 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, 28BC 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 to się dziać zacznie?” 

JEZUS odpowiedział: 

»Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. 

Wielu bowiem przyjdzie pod MOIM imieniem 

i będą mówić: 

'To ja jestem' 

oraz: 

'Nadszedł czas'. 

Nie podążajcie 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. 

Wystąpią 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 

przed 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 mógł się oprzeć ani 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 spadnie. 

Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sack_of_Jerusalem_by_the_Romans_MET_ep2002.69.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 Trwa listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych: 
 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 

w zakrystii i kancelarii parafialnej oraz na cmentarzu. 
 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych mo-

dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 17.XI (niedziela): 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-

komunijnych 
 22.XI (piątek): 

 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. w in-
tencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 Po Mszy św. modlitewne spotkanie. 

 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 publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 W związku z XI Dniem Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym, pod hasłem „Sudan Południowy – przemilcza-
ne cierpienie”, po Mszach św. zbierane będą ofiary 

do puszek na pomoc Kościołowi w Sudanie. 
 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca 24.XI, na su-

mie. 
 W przyszłym 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, nasza 

parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku jeśli do marca przyszłego 
roku zbierze się odpowiednia liczba chętnych. W kościele, 
na stoliku pod chórem, można znaleźć program pielgrzymki. 

 Dzięki dofinansowaniu z MSWiA trwają prace przy 
rewitalizacji frontonu naszej świątyni!! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można 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! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Helena RAWSKA  3.XI.2019 l. 93 

śp. Teresa Irena KOGUT  1.XI.2019 l. 80 

śp. Mariusz Karol KARASZKIEWICZ  25.X.2019 l. 26 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.XI 
(poniedziałek) 

730 † Jadwigi KORNASZEWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

19.XI 
(wtorek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Zofii, z racji 70. urodzin 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

20.XI 
(środa) 

730 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

21.XI 
(czwartek) 

730 
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Magdy, z racji 19. urodzin 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

22.XI 
(piątek) 

730 

† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

† cierpiących w czyśćcu 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

24.XI 
(niedziela) 

845 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1030 † Sławomira OSUCHA, w rocznicę śmierci 

1200 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

w pewnej intencji 

1800 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, z racji imienin, 

Ewy MŁYNARCZYK, 

Janusza GWARDYSA 

BISKUPI WARSZAWSCY: ALEKSANDER KAKOWSKI, CZ. IV 

Motto posługi abpa Kakowskiego streszcza jego 

wypowiedź do ówczesnej klasy politycznej: 

„Kapłan jak CHRYSTUS, który stał się wszystkim dla 

wszystkich, nie może służyć tylko jednemu stron-

nictwu politycznemu, winien on być sługą całego 

narodu; nie może zapisywać się do żadnego 

stronnictwa i oddawać się pod jego rozkazy, ale 

w całej swej prywatnej i publicznej działalności 

ma stać ponad; wznosić się jak głowa nad korpu-

sem; myślą, sercem ożywiać ciało; łagodzić spory 

i kłótnie, jednoczyć wszystkich do wspólnej służby 

BOGU i narodowi”… 

Tymczasem gdy 19.X.1914, w kilka miesięcy 

po wybuchu I wojny światowej, wrócił z Rzymu 

do Warszawy stolica przywitała go – w przeciwień-

stwie do Galicji, gdzie Polacy od razu poczuli szansę na polską suwe-

renność – brataniem się warszawiaków z rosyjskimi zaborcami. Odtąd 

przeprowadzenie ludności polskiej przez czas wojny z jak najmniejszymi 

stratami stało się dlań podstawowym zadaniem, wymagającym dużych 

umiejętności dyplomatycznych. Te, na szczęście, miał wrodzone. 

Najpierw więc wsparł Rosjan. 23.X.1914 odprawił nawet Mszę św. dzięk-

czynną za ocalenie Warszawy w czasie tzw. bitwy pod Warszawą i Iwango-

rodem (Dęblinem), stoczonej 28.IX–8.XI.1914 między Niemcami i Rosja-

nami. W jej rezultacie wojska niemieckie zmuszone zostały do wycofania 

się na pozycje wyjściowe – rosyjskie zaborcze Królestwo Polskie pozostało 

w rękach Rosjan – a abp Kakowski wysłał do cara Mikołaja wiernopoddań-

czy telegram z podziękowaniem. Równocześnie jednak odmówił poświę-

cenia sztandarów tzw. Legionów Polskich w służbie rosyjskiej – Legionu 

Puławskiego i Legionu Lubelskiego. 

Nie chciał, by Polacy zabijali się nawzajem – a że to groziło wystarczy 

odwiedzić cmentarze wojenne naszej parafii, albo pochylić się nad krótkim 

tekstem Stefana Żeromskiego „Pomyłki”… 

Zbliżał się jednak kres 100-letniego rosyjskiego panowania w Warszawie. 

2-5.V.1915 pod Gorlicami miała miejsce bitwa, w rezultacie której 

Rosjanie odepchnięci zostali daleko na wschód, na dalekie kresy dawnej 

Rzeczpospolitej. Królestwo Polskie przeszło w ręce niemieckie. 

Abp Kakowski zaczął więc współpracę z Niemcami. Ale napisał też memo-

riał do arcybiskupa gnieźnieńskiego o nadużyciach okupacyjnej władzy 

niemieckiej. Sprawa ta nagłośniona została na konferencji biskupów nie-

mieckich w Fuldzie (archidiecezja gnieźnieńska do niej wówczas należała). 

5.XI.1916 na Zamku Królewskim w Warszawie dwaj zaborczy namiestnicy 

– niemiecki generał-guberator von Beseler i austriacki gubernator Kuka – 

wydali, w „imieniu cesarzów niemieckiego i austriackiego”, odezwę za-

wierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego, pozostającego w „łą-

czności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”. Abp Kakowski wziął udział 

w uroczystości ogłoszenia owego aktu „niepodległości”, ale uznał obietnice 

za niewystarczające. Zdecydował: „pójdę, ale nie będę przemawiał, ani 

dziękował cesarzom, nie ogłoszę listu pasterskiego, ani żadnych 

uroczystości kościelnych nie zarządzę”Aleksander Kakowski, „Z niewoli do niepodległości”… 

Wykorzystał za to 100. rocznicę powołania archidiecezji warszawskiej, 

przypadającą na 17.III.1917, do organizacji 10-12.III.1917 pierwszego 

po 150-letniej przerwie spowodowanej rozbiorami zjazdu Episkopatu 

Polski. Na zjazd przybyli biskupi z Krakowa, Lwowa i Przemyśla – z zaboru 

austriackiego – oraz biskup gnieźnieńsko-poznański – z zaboru pruskiego. 

Był to pierwszy krok w kierunku zjednoczenia ziem polskich rozdartych 

od XVIII w. granicami zaborów… 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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