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»Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!« MT 7,13-14: 

Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia PAŃSKIEGO czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego 

ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z PANEM na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, 

pójść w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie »będzie płacz i zgrzytanie zębów«SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 48… [KKK, 1036, fragm.] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 31, 10-13. 19-20. 30-31 
Niewiastę dzielną kto znajdzie? 

Jej wartość przewyższa perły. 

Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa; 

nie czyni mu źle, ale dobrze 

przez wszystkie dni jego życia. 

O wełnę i len się stara, 

pracuje starannie rękami. 

Swe ręce wyciąga po kądziel, 

jej palce chwytają wrzeciono. 

Otwiera dłoń ubogiemu, 

do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: 

chwalić należy niewiastę, 

co boi się PANA. 

Uznajcie owoce jej rąk, 

niech w bramie sławią jej czyny. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 128 (127), 1B-2. 3. 4-5 (R.: 1B) 

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy PANU. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 4, 5, 1-6 
Nie potrzeba wam, bracia, 

pisać o czasach i chwilach, 

sami bowiem dokładnie wiecie, 

że dzień PAŃSKI przyjdzie 

tak jak złodziej w nocy. 

Kiedy bowiem będą mówić: 

„Pokój i bezpieczeństwo” — 

tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, 

jak bóle na brzemienną, 

i nie umkną. 

Ale wy, bracia, 

nie jesteście w ciemnościach, 

aby ów dzień miał was zaskoczyć 

jak złodziej. 

Wszyscy wy bowiem jesteście 

synami światłości 

i synami dnia. 

Nie jesteśmy synami nocy 

ani ciemności. 

Nie śpijmy przeto jak inni, 

ale czuwajmy 

i bądźmy trzeźwi. 

AKLAMACJAJ 15, 4A. 5B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Trwajcie we MNIE, 

a JA w was trwać będę. 

Kto trwa we MNIE, 

przynosi owoc obfity« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 25, 14-30 
JEZUS opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

»Podobnie jest z królestwem niebieskim 

jak z pewnym człowiekiem, 

który mając się udać w podróż, 

przywołał swoje sługi 

i przekazał im swój majątek. 

Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, 

trzeciemu jeden, 

każdemu według jego zdolności, 

i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, 

poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. 

Tak samo i ten, który dwa otrzymał; 

on również zyskał drugie dwa. 

Ten zaś, który otrzymał jeden, 

poszedł i, rozkopawszy ziemię, 

ukrył pieniądze swego pana. 

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług 

i zaczął rozliczać się z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, 

który otrzymał pięć talentów. 

Przyniósł drugie pięć i rzekł: 

'Panie, przekazałeś mi pięć talentów, 

oto drugie pięć talentów zyskałem'. 

Rzekł mu pan: 

'Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 

nad wieloma cię postawię: 

wejdź do radości twego pana! ' 

Przyszedł również i ten, 

który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 

'Panie, przekazałeś mi dwa talenty, 

oto drugie dwa talenty zyskałem'. 

Rzekł mu pan: 

'Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 

nad wieloma cię postawię: 

wejdź do radości twego pana!' 

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: 

'Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: 

żniesz tam, gdzie nie posiałeś, 

i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. 

Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. 

Oto masz swoją własność!' 

Odrzekł mu pan jego: 

'Sługo zły i gnuśny! 

Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, 

i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. 

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, 

a ja po powrocie byłbym z zyskiem 

odebrał swoją własność. 

Dlatego odbierzcie mu ten talent, 

a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 

tak że nadmiar mieć będzie. 

Temu zaś, kto nie ma, 

zabiorą nawet to, co ma. 

A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz — 

w ciemności! 

Tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów'«. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.XI (niedziela): 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2 
 Należy zasłaniać usta i nos (e.g. maseczki). 

 Księża udzielają posługi chorym po uprzednim umó-
wieniu się pod tel. +48 22 754 47 32. 

 22.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. 

 XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod 
hasłem „Republika Środkowoafrykańska RŚA – Przywró-
cić nadzieję!”. Po Mszach św. zbierane będą ofiary 
do puszek na pomoc Kościołowi w RŚA. 

 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. 

 1-30.XI: Tradycyjny ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych, m.in. za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych, w tym roku na zmienionych warunkach, 
zgodnie z odnośnym dekretem Penitencjarii Apostolskiej. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca 22.XI, na su-
mie. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Anna Zofia DECZEWSKA  2.XI.2020 l. 75 

śp. Zbigniew Kazimierz KOMOSA  30.X.2020 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.XI 
(poniedziałek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Heleny i Stanisława BIERNACKICH, 

 ich dzieci, Władysławy, Stanisława, ZENONA, 

zmarłych z rodziny KANABUSÓW i BIERNACKICH 

17.XI 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE, światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę 

dla Anny, Przemysława i Alicji 

1800 
† Adolfa i Haliny WIŚNIEWSKICH, 

Stanisława i Marianny WIŚNIEWSKICH, 

Jana i Katarzyny ŻUBERÓW 

18.XI 
(środa) 

730 o łaskę uzdrowienia 

1800 dziękczynna, w intencji Marty. z racji 18. urodzin 

19.XI 
(czwartek) 

730 
o zdrowie dla Mikołaja 

i nawrócenie Konrada i Sylwii 

1800 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Piotra KOWALSKIEGO 

20.XI 
(piątek) 

730 † Eugeniusza FABISIAKA 

1800 † Emilii OKLEJ 

21.XI 
(sobota) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † Janusza GWARDYSA 

22.XI 
(niedziela) 

845 

† Stefanii, Józefa, 

zmarłych z rodzin JASKÓW, 

Józefa, Henryka, 

zmarłych z rodziny NOGALÓW 

1030 † Sławomira OSUCHA 

1200 

† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA 

† Natalii OKLEJ, w miesiąc od śmierci 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

OBJAWIENIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA … 
W 1656 włoski półwysep, a w szczególności Królestwo 

Neapolu, nawiedziła straszliwa plaga. Najprawdopo-

dobniej przyniesiona została z Sardynii, dokąd cztery 

lata wcześniej dotarła z Hiszpanii. Plaga pochłonęła 

200,000 ofiar na 450,000 mieszkańców regionu. 

Śmiertelność dochodził do 50-60% większości 

skupisk ludzkich. 

Skalę problemu pogłębiały wcześniejsze wydarzenia, 

takie jak wybuch Wezuwiusza w 1631, polityczne 

zawirowania i trzęsienia ziemi. 

Całe regiony uległy depopulacji. 

Plaga dotarła też na półwysep Gargano, nad Mo-

rzem Adriatyckim, w regionie Apulia. Tam, we wcina-

jącym się w morze grzbiecie górskim, od wieku 

funkcjonowało najstarsze w Europie sanktuarium 

św. Michała Archanioła. 

Wówczas miejscowy ordynariusz diecezji Manfredonia, 

Alfonso Puccinelli (zm. 1658) postanowił poprosić o wstawiennictwo świętego 

Patrona. Udał się do groty, stanowiącej serce sanktuarium, gdzie zgodnie 

z tradycją przed wiekami miały miejsce co najmniej trzy objawienia 

Archanioła, i w ręce figurki świętego włożył tekst modlitwy sformułowanej 

w imieniu wszystkich mieszkańców diecezji. 

I oto 22.ix, o świcie, tydzień przed świętem patronalnym św. Michała, 

podczas modlitwy w pokoju pałacu biskupiego w niedalekim Monte Sant’ 

Angelo, poczuł ponoć jakby trzęsienie ziemi. W olśniewającym blasku 

ukazał mu się św. Michał… 

Polecił biskupowi poświęcić kamyki pochodzące z groty, na których miał 

wyżłobić znak krzyża i dwie litery M i A. (Michał Archanioł). Święty 

Posłaniec miał powiedzieć, iż ktokolwiek będzie posiadał i ze czcią 

przechowywał taki kamyk, uchroni się od choroby. 

Biskup przyjął polecenie z pokorą. Zgodnie z obietnicą Zwiastuna Bożych 

Wyroków, nie tylko miasto, ale i wszyscy ci, którzy otrzymali poświęcone 

kamyki, w krótkim czasie zostali uwolnieni od zarazy. 

Z wdzięczności biskup Puccinelli na placu naprzeciw pałacu biskupiego 

wystawił pomnik św. Michała. Umieścił na nim też napis, po łacinie: 

„Księciu Aniołów, Zwycięzcy Zarazy Patronowi I Opiekunowi Pomnik na 

Wieczną Wdzięczność Alfonso Puccinelli 1656”. 

Grotę Sant'Angelo odwiedzali m.in. św. Bernard z Clairvaux, św. Tomasz 

z Akwinu, św. Katarzyna ze Sieny, św. Franciszek z Asyżu, a także król 

Zygmunt Stary, św. o. Pio oraz św. Jan Paweł II, który był tam dwukrotnie – 

jako kardynał i jako papież. 

A w 2020 r. w związku z plagą Covid-19, w niedzielę Palmową, przez 

miasteczko Gargano przeszła procesja z przechowywanym w sanktuarium 

mieczem św. Michała. Zazwyczaj jest on wyjmowany z relikwiarza tylko 

29.IX każdego roku. 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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