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„Krew męczenników jest zasiewem chrześcijan”TERTULIAN, APOLOGETICUS, 50… [KKK, 852, fragm.] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WIZJA ŚW. JANA: OTWARCIE PIĄTEJ PIECZĘCI APOKALIPSY — EL GRECO (1541, Fodele/Candia – 1614, Toledo) 

1608-1614, olejny na płótnie, 222.3×193 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:El_Greco_-_The_Opening_of_the_Fifth_Seal_(The_Vision_of_St_John)_-_WGA10637.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.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. 

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

 Po Mszy św. o 1800, w kościele, spotkanie rodziców 
i dzieci, które w tym roku przygotowują się do 
1. Komunii św. 

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

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

 Chrzty w listopadzie w 4. 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. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marian PRZYBYLSKI  2.XI.2022 l. 94 

śp. Stanisława Maria PIOTROWSKA  27.X.2022 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 

† Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ, 

Ryszarda WESOŁOWSKIEGO, 

Haliny i Zdzisława STĘPNIEWSKICH, 

Zbigniewa BAREJKI 

15.XI 
(wtorek) 

730  

1800 

† Marianny, w 10. rocznicę śmierci., 

Jana, Sabiny 

i zmarłych z rodziny PIETRZAKÓW 

16.XI 
(środa) 

730 † Marioli SZPERL, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Mariana HANDLA 

17.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

18.XI 
(piątek) 

730  

1800 † Cecylii, Jana, Ireny, Elżbiety i Pawła 

19.XI 
(sobota) 

730 † Roberta BENTKOWSKIEGO 

1800 

† Czesławy i Jana BŁAŻEJAKÓW, 

Eugeniusza PAŁYSKI, 

Tadeusza i Ireny SMOLIŃSKICH 

20.XI 
(niedziela) 

845 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1030 † Władysława MORDZELEWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

1200 

† Arkadiusza BARANA, w rocznicę śmierci., 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Andrzeja KWIETNIA 

1800 
† Stanisława OSUCHA, w 20. rocznicę śmierci, 

Karoliny OSUCH 

NIE MOŻNA INACZEJ… 
Czytam w Ewangelii wypowiedź PANA JEZUSA: 

Nie zamartwiajcie się zbytnio, 

co będziecie jeść, 

albo w co się będziecie ubierać. 

Wie Ojciec wasz niebieski, 

czego wam potrzeba. 

Szukajcie najpierw królestwa BOŻEGO 

i JEGO sprawiedliwości, 

a reszta będzie wam dodanaPOR MT 6, 25-34. 

Myślę sobie - akurat. 

Muszę starać się o chleb, o ubranie, bo mam rodzinę. 

Przecież manna z nieba mi nie spadnie. 

Prawda, i nie można inaczej, bo zdechnę z głodu pod płotem. 

I taki jest los tych, którzy nie chcą pracować, a liczą na jałmużnę, 

bo w cud też nie wierzą. 

Jest jeden z wielu znaków w życiu św. Maksymiliana. 

Kiedy budował się Niepokalanów, 

a w klasztorze było przeszło 700 zakonników, 

pracowitym braciom towarzyszyły często głód i bieda. 

Zachorował któryś z braci i trzeba było kupić lekarstwa. 

W kasie nie było grosza. 

Ojciec Maksymilian powiedział bratu: 

Weź kielich mszalny, sprzedaj w Warszawie 

i kup bratu lekarstwa. 

Ktoś zadzwonił do furty i prosił o spotkanie z ojcem Maksymilianem. 

Proszę ojca, proszę przyjąć ofiarę. 

Tyle macie wydatków, to na klasztor. 

Jak to przeżył święty zakonnik? 

Przypadek? 

W życiu świętych nie ma przypadków, ale cuda są, właśnie takie. 

Nie sprzedał brat kielicha, otrzymał na lekarstwa pieniądze. 

Wiem, że z pracy rąk będę chleb spożywał. 

Szczęście osiągnę i dobrze mi będziePS 128, 1B-2. 

Nikt z was nie będzie chleba jadł za darmo. 

Sam Paweł Apostoł będzie się tłumaczył: 

Nikomu z was nie chciałem być ciężarem. 

Pracą rąk moich zarobiłem na swoje utrzymanie2 TES 3, 8. 

A jednak PAN JEZUS będzie stał przy SWOIM. 

Gdy był w gościnie w domu Łazarza w Betanii, 

Marta przygotowywała obiad, 

a Maria usiadła u stóp Jezusa 

i zasłuchana była w to, co JEZUS mówił. 

Zdenerwowała się Marta i powiedziała PANU JEZUSOWI: 

Każ, żeby mi pomogła! 

Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele, 

a właściwie potrzeba tylko jednego. 

Marta lepszą cząstkę obrałaŁK 10. 41. 

Czego mi brak? 

Zaufania. 

Dobrze robisz, że gotujesz obiad, 

ale ty myślisz, że zrobisz wszystko sama. 

Zapracujesz się i zapomnisz o drugiej cząstce, 

zapomnisz o zaufaniu BOGU. 

Są ludzie bogaci, 

zrobili interes, 

napracowali się, 

mają wszystko, 

z kapitału mogą bogato żyć. 

Głupcze! 

Jeszcze tej nocy 

zażądają twojej duszy ŁK 12,20. 

Co pomoże człowiekowi, 

choćby cały świat zyskał, 

a na duszy poniósł szkodę?MT 16,26 

To co mam robić? 

Szukaj królestwa BOŻEGO 

i jego sprawiedliwościMT 6. 33. 

Jak? 

Pracuj uczciwie, 

żądaj godziwej zapłaty, 

bo nie zawiążesz pyska 

wołowi, który młóci1 KOR 9, 7. 

Mądra jest zasada 

starych Benedyktynów: 

Módl się i pracuj. 

A nie można inaczej? 

Nie. 

 
TOPIĄCY SIĘ ZEGAR — DALI, Salvador (1904. Figueres – 1989, Figueres) 

1954; źródło: www.dalipaintings.com 

ZAWITKOWSKI Józef, bp (1938, Wał – 2020, Warszawa) — „Nie martw się, co będzie na obiad” 

SZE 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 
 

https://www.dalipaintings.com/melting-watch.jsp#prettyPhoto
http://www.swzygmunt.knc.pl/

