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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. […] 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 58 Bóg będzie „wszystkim we wszystkich”1 Kor 15, 28. [KKK, 674, fragm.] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
SĄD OSTATECZNY, MISTRZ TOMASZA HOO (XV w., Paryż), ok. 1440-1450, z księgi Godzinek (paryskiej), 

miniatura, 10467 mm, Koninklijke Bibliotheek; źródło: www.kb.nl 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADn 12,1-3 

W owych czasach 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, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. 

Wielu zaś, co posnęli 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 przez wieki i na zawsze. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 

REFREN: Strzeż mnie, mój 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 Twojej radości 

i wieczną rozkosz 

po Twojej prawicy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10,11-14.18 

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej 

służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą 

zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze 

jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, 

„aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie 

jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 

AKLAMACJAŁk 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 padać 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 zbierze swoich wybranych z czte-

rech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. 

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 

nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, 

gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 

stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu 

owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 

tylko Ojciec«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LEONARD KIMURA, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1575 w Nagasaki, w katolickiej, arystokratycznej rodzinie. Jego dzia-
dek był pierwszą osobą, którego ochrzcił Apostoł Japonii, św. Franciszek Ksa-

wery, gdy wylądował na wyspie Hirado w 1550. 

Leonard uczęszczał do szkoły jezuickiej, po czym 
przez 14 lat służył jako katecheta. 

W wieku 27 lat wstąpił formalnie do Towarzystwa 
Jezusowego, stając się bratem zakonnym - 
koadiutorem. Początkowo służył jako kucharz, 
krawiec i malarz, ale wkrótce ponownie został 
wędrownym katechetą. 

W 1614 cesarz zakazał, pod karą śmierci, chrześci-
jaństwa i prowadzenia działalności misjonarskiej. 
Większość misjonarzy wydalono. Rozpoczęły się 
masowe prześladowania wiernych. Leonard posta-
nowił jednakże pozostać w Japonii. 

Przez dwa lata pracował samodzielnie, ukrywał się. 
Pod koniec 1616 schwytano go. Nie rozpoznano 

w nim jednak zakonnika - był w ubraniu świeckim. 

Zaoferowano mu 200 sztuk srebra za wydanie kapłana. Leonard przyznał, że znał 
jezuitę, ale był to zwykły brat zakonny. Obniżono zatem nagrodę do 100 sztuk – 
i wtedy Leonard wskazał siebie… 

Zamknięto go w więzieniu - na trzy lata. Nie zaprzestał działalności misjonarskiej. 
Nauczał tak współwięźniów, jak i strażników: 96 z nich nawróciło się, a więzienie 
stało się malutkim centrum wiary, o ustalonych godzinach modlitw i medytacji… 

W 1619 zaprowadzono go przed gubernatora. Nie zaparł się wiary, więc skazano 
go „powolną śmierć na stosie”. Wraz z czterema towarzyszami przywiązano go 
do pala i, w obecności 20 tys. gapiów, powoli spalono… 

Do końca modlił się i głośno wyznawał wiarę w Ewangelię i Jezusa Chrystusa… 

Beatyfikacji dokonał Pius IX w 1867 wraz z 205 męczennikami japońskimi (wśród 
nich znajduje się czworo innych członków rodziny Kimura)… (uroczystość 18 listopada) 

il.: MĘCZENNICY Z NAGASAKI; źródło: eapi.admu.edu.ph 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.kb.nl/manuscripts/show/images_text/76+F+22
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitica/blessed/photos/photo20.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.XI (niedziela) 

 Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania dzieci kl. II 

i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą się 
odbywały w każdą 3cią niedzielę miesiąca na Mszy św. 
o 18:00. Obecność dzieci wraz z rodzicami ze szkół 
w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa. Zapraszamy 
również bardzo gorąco dzieci i rodziców z innych szkół, 
ale mieszkających na terenie naszej parafii. 

 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich 

kierujących pojazdami prosząc o bezpieczną podróż. 
Wszystkich poszkodowanych polecamy! opiece najlepszej 

naszej matki Maryi. 
 21.XI (sobota): Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

o 18:00. Intencje do nowenny można składać do skrzynki 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy… 

 22.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA. Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 

Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za 
publiczne odmówienie tego aktu - odpust zupełny! 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 22.XI na su-
mie o 12:00. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Lidia KORYTEK, † 10.XI.2009, l. 65 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.XI 
(niedziela) 

8:45 † Jana Biernackiego Marty Wacława Grzywacz 

10:30 † Arkadiusza i Jana Baran w IIIcią r. śmierci 
12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
Dziękczynno-błagalna w 47mą rocznicę ślubu 

Jana i Elżbiety 

16.XI 
(poniedziałek) 

7:30  

  

17.XI 
(wtorek) 

7:30  

  

18.XI 
(środa) 

7:30  

  

19.XI 
(czwartek) 

7:30  

  

20.XI 
(piątek) 

7:30  

18:00 † Katarzyny Osuch 

21.XI 
(sobota) 

7:30 † Cecylii Józefa Kwiatkowskich 

  

18:00 NOWENNA DO M.B.N.P 

18:00 † Stanisława Zduńczyka w XVtą r. śmierci 

MODLITWA STARCÓW 
ale potem potem 

czy nas nie odtrącisz 

kiedy już odejdą dzieci kobiety cierpliwe zwierzęta 

bo nie mogą znieść woskowych dłoni 

ruchów niepewnych jak lot motyla 

upartego milczenia i mowy naszej kaszlu 

i bliska będzie chwila gdy świat skurczony w oku 

odejmą jak łzę od oka i stłuką jak szkło 

gdy otworzy się nagle szuflada pamięci 

pytam o to 

czy wtedy 

czy przygarniesz nas z powrotem 

bo będzie to powrót jak do kolan dzieciństwa 

do drzewa wielkiego do ciemnego pokoju 

do rozmowy przerwanej do płaczu bez żalu 

wiem 

to sprawa krwi 

i my leniwi mistycy powłóczący nogami 

z koślawym psalmem w garbatych palcach 

nasłuchujemy jak w żyłach przesypuje piasek 

i w ciemnym wnętrzu biały rośnie kościół 

z soli wspomnień wapna i niewymownej słabości 

znów ciebie wprowadzają 

przez astmatyczne sapanie dzwonów 

przy zapalonych kwiatach 

uczepieni smaku opłatka i białego płótna 

jeśli z nas trudno zrobić anioły 

przemień nas w psy niebieskie 

kundle o zmierzwionej sierści 

ćmy o szarej twarzy 

zagasłe oczy żwiru 

ale nie daj 

aby pożarł nas 

nienasycony mrok twoich ołtarzy 

powiedz tylko to jedno 

że potem wrócimy 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

il.: ZBIGNIEW HERBERT; źródło: polskiwdwunastce.edu.pl 

POCZET PAPIEŻY (145): JAN XIX 
Romanus dei Conti di Tuscolo, syn księcia Grzegorza i Marii, pochodził 

z książąt na Tusculum, jednej z rodzin magnackich Rzymu. 

Za pontyfikatu swego brata, Benedykta VIII, był 

formalnym władcą Wiecznego Miasta (jako 

jego konsul i senator). W 1024, acz świecki, 

został wybrany papieżem. Szybko otrzymał 

wszystkie wymagane święcenia i pod imie-

niem Jan, by zjednać sobie lud rzymski, 

zaczął od organizowania wielkich imprez 

publicznych. 

Wkrótce w Stolicy Apostolskiej pojawili się 

wysłannicy cesarza bizantyjskiego, Bazyle-

go II,  z misją uzyskania od papieża potwierdze-

nia nadania biskupowi Konstantynopola tytułu pa-

triarchy ekumenicznego. Zgody - sankcjonującej formalnie przywództwo 

nad kościołami wschodnimi - poprzednicy Jana konsekwetnie odmawiali. 

Wysłannicy przywieźli bogate prezenty i dary, a papież wydawał się 

przychylny ich życzeniom. Wszelako negocjacje, prowadzone potajemnie, 

stały się wiedzą publiczną. Wzburzyły one reformatorsko nastawione kręgi, 

związane z klasztorem w Cluny. Sprzeciw zmusił papieża do odrzucenia 

darów i zerwania rozmów. W odpowiedzi patriarcha Konstantynopola, 

Eustachiusz, usunął imię Jana z dyptychów, z których modlono się w koś-

ciołach wschodnich… 

W 1027 do Rzymu, na zaproszenie papieża i abpa Heriberta z Mediolanu, 

przybył król niemiecki Konrad z dynastii salickiej (w towarzystwie królów 

Rudolfa z Burgundii i Kanuta z Anglii i Danii) i został uroczyście 

koronowany na cesarza (lecz formalnie nie odnowił darowizny Ottona…) 

W tym samym roku w bazylice Laterańskiej odbył się wielki synod, na któ-

rym rozstrzygnięto spór między hierarchami Aquileia i Grado. Przyznano 

zwierzchnictwo biskupowi Aquileia, który w ten sposób stał się głową 

wszystkich biskupów włoskich. Aliści dwa lata później Jan zmienił decyzję 

i w trakcie kolejnego synodu przywrócił biskupowi Grado wszystkie 

przywileje. 

Jan aktywnie rozstrzygał spory jurysdykcyjne (m.in. między abpami Me-

diolanu i Rawenny, między klasztorem Cluny a bpem Mâcon), nadawał 

przywileje (m.in. bpowi Silva Candida, niedaleko Rzymu, odprawiania 

specjalnych Mszy św. w bazylice św. Piotra), ograniczył opłaty celne dla 

pielgrzymów z Anglii i Danii. 

We Francji zrównał święto św. Marcjusza z Limoges z ważnością świąt 

poświęconych Apostołom. 

Zachęcał do przerwania działań wojennych w dniach świątecznych 

obchodzonych przez Kościół. 

Był prawdopodobnie pierwszym papieżem, który nadał odpusty w zamian 

za złożone ofiary jałmużnicze. 

Wspierał działalność artystyczną, m.in. spotkał się z Guido z Arezzo, 

twórcą muzycznego zapisu, i poprosił go wprowadzenie jej do liturgii 

rzymskiej… 

W 1025 wysłał do Polski koronę. Aktem tym pobłogosławił koronację 

pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Dwa lata później nastąpiła 

koronacja Mieszka II. Korona, w 1931 przesłana cesarzowi, zaginęła… 

Za pontyfikatu Jana powstało też biskupstwo w Kruszwicy, przeniesione 

później do Włocławka. 

Zmarł w 1032 i pochowany został w bazylice św. Piotra. 

il. JAN XIX, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://polskiwdwunastce.edu.pl/antologia-tekstow/94/zbigniew-herbert
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=144
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