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Obyś widział twarzą w twarz swojego ODKUPICIELASAKRAMENTY CHORYCH, MODLITWY PRZY KONAJĄCYCH… [KKK, 1030, fragm.]

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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. 

PSALM 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». 

 

DRUGIE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA – ANDERSON, Henryk (1906, Chicago IL – Danbury CT, 1996) 

1939, praca studyjna, olejny na płótnie; żródło: www.ebay.com 

https://www.ebay.com/itm/263350692572
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 

zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 14.XI (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek na 
wsparcie Szkoły Specjalnej „KROK PO KROKU”, której 
uczniami są dzieci z autyzmem, niepełnosprawne 
intelektualnie. 

 O 1645, w kościele, spotkanie młodzieży z klasy VIII, 
która postanowiła i podjęła się przygotowania do Sakra-
mentu Bierzmowania. 

 21.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 

Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodzaju 
Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. 
Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 W związku z XIII DNIEM SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZE-
ŚLADOWANYM pod hasłem: „LIBAN”, po Mszach św. zbiera-
ne będą ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc 
Kościołowi w Libanie. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kance-
larii parafialnej. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych 
modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca – 28.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 19.XI w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.XI, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

 Pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia PETEREK  3.XI.2021 l. 71 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.XI 
(poniedziałek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1900 
† Danuty KŁOS, 

Elżbiety i Franciszka MŁYNARCZYKÓW 

16.XI 
(wtorek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Jolanty GOŁĘBIOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

17.XI 
(środa) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

18.XI 
(czwartek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 o światło DUCHA ŚWIĘTEGO i wiarę dla Marty 

19.XI 
(piątek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 
† Melanii PRZYBYLSKIEJ, w 30. rocznicę śmierci, 

Kazimierza i Elżbiety DZIKÓW 

20.XI 
(sobota) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

21.XI 
(niedziela) 

845 

† Wiesława, w 15. rocznicę śmierci, 

Małgorzaty i Leszka BIERNACKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Jana i Stanisława KORNASZEWSKICH 

1030 
o BOŻE błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 

dla Magdy, z racji 21. urodzin 

1200 † zmarłych członków Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

 ŻYWY RÓŻANIEC 
Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez 

Służebnicę Bożą Paulinę Marię Jaricot (1799, w Lyon – 1862, Lyon), – francuską 

tercjarkę dominikańską. Warto pochylić się nad jej niezwykłymi dziełami. 

Pochodziła z zamożnej rodziny. Ojciec posiadał fabrykę jedwabiu w Lyonie. 

Mając 17 lat, po wypadku i śmierci matki, rozpoczęła życie pogłębionej 

modlitwy i w Boże Narodzenie 1816 uczyniła wieczyste śluby dziewictwa. 

Pod wypływem brata, który później został misjonarzem w Wietnamie, 

zaczęła interesować się losem francuskiej emigracji w Stanach 

Zjednoczonych. W rodzinnej fabryce założyła towarzystwo misyjne, oparte 

o prostą formułę – 9-osobowe sekcje, łączące się w centurie i dywizje. 

Członowie zobowiązani byli do codziennej modlitwy i niewielkiej 

tygodniowej ofiary – wartości jednego pensa – na rzecz misji. W ten 

sposób w 1819 powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary, zwane też 

Związkiem Lyońskim. Już 3 lata później powstał jego oddział w Rzymie, 

a na przełomie 1829/30, podczas krótkiego pontyfikatu zatwierdził je 

papież Pius VIII. Przywilej ten potwierdzili jeszcze Grzegorz XVI i Leon XIII. 

W 1822 zebrano na potrzeby misji 22,000 franków, a w 1846 3,000,000. 

3.VI.1922, w sto lat po pojawieniu się w Rzymie, Pius XI uznał Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary za dzieło papieskie. 

Tymczasem Paulina Maria 10.VIII.1835 ciężko zachorowała. Wyzdrowiała, 

jak sama wierzyła, dzięki wstawiennictwu św. Filomeny, podczas piel-

grzymki do sanktuarium Mugnano del Cardinale we Włoszech. Św. Filo-

mena była młodą Greczynką, dziewicą, ściąć którą pod koniec III w. na-

kazać miał rzymski cesarz Dioklecjan. Jej szczątki odkryto 24-25.V.1802, 

w katakumbach Priscilli w Rzymie, i przeniesiono do Mugnano. 

Po wyzdrowieniu Paulina Maria zainteresowała się losem powstającej 

warstwy robotniczej. Próbowała wdrażać w majątku jej rodziny modelowe 

reformy socjalne, ale została oszukana przez nieuczciwego zarządcę i zmu-

szona do ogłoszenia bankructwa. Umarła 9.I.1862 – bez środków do życia, 

na pożyczonym sienniku. 

Wcześniej aliści, bo w 1826, ta przedziwna kobieta, założyła Towarzystwo 

Żywego Różańca. Statut tego dzieła oparła na podobnej, co Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary, zasadzie. 15 tajemnic różańca było dzielone między 

uczestniczących – a zatem taka grupa, zwana RÓŻĄ, liczyła 15 członków – 

a każdy z nich miał odmawiać jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca 

dziennie. W ten sposób, poprzez łączność duchową członków – 

przyrównywanych przez Paulinę Marię do bryłek węgla, wzajemnie się 

ogrzewających – codziennie odmawiany był cały różaniec. 

Idea Żywego Różańca rozwijała się prężnie i przekroczyła granice Francji. 

I już w 1833 Grzegorz XVI nadał towarzystwu status kanoniczny… 

W Polsce ruch przyjął różnorakie formy: Podwórkowych Kółek Różańco-

wych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodziców. 

Również i w naszej parafii istnieją grupy oparte na ideach Pauliny Marii. 

Działa Różaniec Rodziców, działa Żywy Różaniec. Dziś owe Róże są 

20-osobowe – po modyfikacji różańca przez św. Jana Pawła II. 

Co miesiąc ustalane są nowe intencje, za które modlą się członkowie RÓŻ. 

W listopadzie 2021, czyli miesiącu bieżącym, intencjami są: 

1. za zmarłych z naszej parafii, w szczególności tych zapomnianych i tych, 

co odeszli nagle 

2. za Ojczyznę i ludzi w niej zamieszkujących 

3. za powołania kapłańskie i zakonne 

Jakże ważna w obecnych czasach jest modlitwa różańcowa nie trzeba przy-

pominać. Warto zebrać się i w sposób ukazany przez Paulinę Marię 

ukorzyć się przed naszą MATKĄ i prosić JĄ o wstawiennictwo u JEJ SYNA! 

A co z Pauliną Marią? 20.V.2020 papież Franciszek nakazał uznanie przed-

łożonego przypadku uzdrowienia za wstawiennictwem Pauliny Marii Jari-

cot za niewytłumaczalny, czyli cudowny. 22.V.2022, w 200 lat po pojawie-

niu się Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Rzymie, w 100 lat po włączeniu go 

do formalnych dzieł papieskich, Paulina Maria ma zostać beatyfikowaną. 

POKOCHAĆ 
Pokochać człowieka by stać się samotnym 

być przy najbliższym 

by znaleźć się dalej 

to nic 

tak trzeba 

bo taka jest droga 

właśnie to szczęście 

otworzą się oczy 

miłości ludzkiej stacyjka uboga 

kochać człowieka by zdążyć do BOGA 

TWARDOWSKI Jan Jakub (1915, Warszawa – 2006, 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 Michał BOGDAN 

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

Schola – +48 662 476 217 
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