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„Święty Kościół rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu Sądu wszyscy ludzie staną przed trybunałem CHRYSTUSA w swoich ciałach i zdadzą sprawę 

ze swoich czynów”Sobór Lyoński II: DS 859; por. Sobór Trydencki: DS 1549. [KKK, 1059] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
CHRYSTUS I DWAJ ZŁOCZYŃCY: RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen - 1640, Antwerpia), 

1619-20, olejny na panelu, 429×311 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpia; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 5, 1-3 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświad-

czyły mu: „Oto my kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem 

nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I PAN rzekł 

do ciebie: Ty będziesz pasł MÓJ lud, Izraela, i ty będziesz wodzem 

dla Izraela”. 

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 

przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida 

na króla nad Izraelem. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 12-20 

Bracia: 

Dziękujcie OJCU, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 

w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do króle-

stwa swego umiłowanego SYNA, w którym mamy odkupienie, 

odpuszczenie grzechów. 

On jest obrazem BOGA niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia, bo w NIM zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, 

i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, 

czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało 

stworzone. ON jest przed wszystkim i wszystko w NIM ma istnienie. 

I ON jest GŁOWĄ CIAŁA, to jest Kościoła. ON jest Początkiem, Pierworodnym 

spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał 

bowiem BÓG, aby w NIM zamieszkała cała Pełnia, i aby przez NIEGO 

i dla NIEGO znów pojednać wszystko z sobą: i to co na ziemi, i to co w nie-

biosach, wprowadziwszy pokój przez KREW JEGO Krzyża. 

AKLAMACJApor. Mk 11, 10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

„Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE; 

błogosławione JEGO królestwo, które nadchodzi: 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 23, 35-43 

Gdy ukrzyżowano JEZUSA, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 

drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 

jeśli ON jest MESJASZEM, WYBRAŃCEM BOŻYM”. 

Szydzili z NIEGO i żołnierze; podchodzili do NIEGO i podawali MU ocet, 

mówiąc: „Jeśli TY jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. 

Był także nad NIM napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

„To jest KRÓL żydowski”. 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał MU: 

„Czy TY nie jesteś MESJASZEM? Wybaw więc siebie i nas”. 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. 

I dodał: „JEZU, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. 

JEZUS mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze MNĄ będziesz 

w raju». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARMADUKE BOWES, MĘCZENNIK 
Był yeomanem – czyli członkiem 
warstwy społecznej stanu wolnego – 
i po śmierci ojca, prawd. Krzysztofa, gospo-
darował w rodzinnej posiadłości Ingram 
Grange w pobliżu Appleton Wiske 
w północnej części hrabstwa York. 

Żył w czasach królowej Elżbiety I, gdy 
schizma Henryka VIII już się w Anglii za-
korzeniła. Marmaduke wahał się. Sym-
patyzował z katolicyzmem, w zasadzie 

zdelegalizowanym, ale dla „świętego spokoju” uczęszczał na nabożeństwa 
anglikańskie. Bo władza tak nakazywała - ci, którzy tego nie czynili, narażeni byli 
na prześladowania i w zasadzie byli obywatelami drugiej kategorii. 

Z drugiej strony aliści nauczyciel jego dzieci był katolikiem i nauczał w zgodności 
z zasadami wiary katolickiej. Gościł też ukrywających się kapłanów, a ci byli wów-
czas najbardziej poszukiwanymi ludźmi w królestwie. Ich posługę traktowano 
jako akt zdrady państwa i królowej… 

Gdzieś ok. 1584-5 nauczyciel ów został, pod zarzutem szerzenia religii katolickiej, 
aresztowany. Przesłuchiwany i torturowany ugiął się, złożył przysięgę na wierność 
królowej i uznał ją jako głowę kościoła. Został zwolniony, ale najpierw doniósł, 
iż jego pracodawca, ‘choć nie katolik, ale biedny schizmatyk’, wielokrotnie 
przechowywał w swoim domu ukrywających się katolickich kapłanów. 

Marmaduke wraz z żoną zostali aresztowani i uwięzieni w Yorku. 

Sędzia miał pojawić się w Yorku w xi.1585, więc tymczasowo władze miejskie 
wypuściły Marmaduka - za kaucją. Żonę zwolniono. 

23.XI.1585 Marmaduke pojawił się w Yorku i stanął przed sądem. Został oskarżo-
ny o sprzyjanie i ukrywanie kapłanów katolickich, m.in. Hugona Taylora. 

Winę uznano za udowodnioną i skazano go na karę śmierci. 

26.XI.1585 został powieszony. Mówiono, że powieszono go „w butach z ostrogami 
i koszuli, w których przybył na rozprawę”… 

Przed śmiercią wyznał otwarcie i publicznie swą wiarę, wyraził żal i skruchę 

za długotrwałe uczestnictwo w heretyckich nabożeństwach i schizmie… 

Był pierwszą osobą cywilną zamordowaną na podstawie prawa uznającego akt 
wspomagania kapłanów katolickich przestępstwem. 

Dzień wcześniej „powieszony, wypatroszony i poćwiartowany” został ks. Hugon 
Taylor, któremu Marmaduke udzielał gościny… 

Beatyfikowany został 22.XI.1987 przez Jana Pawła II, w gronie 85 męczenników 
Anglii i Walii.… (uroczystość 26 listopada) 

il.: WIESZANIE W YORK; źródło: linenonthehedgerow.blogspot.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/rubens/12religi/41religi.html
http://linenonthehedgerow.blogspot.com/2010/11/1585-and-bl-marmaduke-bowes-takes-to.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.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 można 
zyskać odpust zupełny. 

 25.XI (poniedziałek): O 1900 spotkanie II grupy przygotowują-
cych się do sakramentu bierzmowania. 

 1.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania 

do jak najgłębszego przeżycia Świąt Narodzenia 
Pańskiego. 

 Wypełniając prośbę papieża Franciszka, po Mszach św. 
zbierane będą ofiary do puszek z przeznaczeniem 
dla poszkodowanych przez tajfun na Filipinach. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 w zakrystii będą do nabycia opłatki. 
 parafialny Zespół Caritas będzie zbierać produkty 

żywnościowe i artykuły chemiczne dla najuboższych 
rodzin z naszej parafii. Kosz, w który będzie można 
składać dary, zostanie wystawiony przy ołtarzu MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za wszystkie dary już dziś 
serdeczne Bóg zapłać! 

 6.XII (piątek): O 1900
 spotkanie organizacyjnego osób, które 

wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłorocznej pielgrzymce 
do Włoch (w terminie od 28.III do 5.IV.2014). Ci, którzy już 
się zapisali, proszeni są o wpłatę zaliczki w wysokości 
600 zł. 
Szczegółowy program pielgrzymki – na ulotkach w kościele. 

 8.XII (niedziela): O 1030 w kościele seminaryjnym w Warszawie 
alumn MACIEJ SZYMAŃSKI, który w naszej parafii odbywa 
roczne praktyki duszpasterskie, przyjmie święcenia 
diakonatu. Ks. Macieja polecamy modlitwom wszystkich 

parafian! 
 15-17.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI. Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania 

swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału w tych du-
chowych ćwiczeniach. 

 Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy włą-

czyli się w zbiórkę pieniędzy na zakup drzwi dla jednej z ro-
dzin naszej parafii. Drzwi zostały już zakupione, a w nad-
chodzącym tygodniu będą zamontowane. Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Leszek Andrzej MIKULSKI  13.XI.2013 l. 59 

śp. Halina GRUDZIŃSKA  11.XI.2013 l. 77 

śp. Krystyna OKLEJ  10.XI.2013 l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 12 rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

26.XI 
(wtorek) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 
† Katarzyny OSUCH, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

27.XI 
(środa) 

730  

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

28.XI 
(czwartek) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 † Stanisława SZLĄZAKA, w 1 rocznicę śmierci 

29.XI 
(piątek) 

730  

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

20.XI 
(sobota) 

730 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

1800 
† Ewy SOSNOWSKIEJ, 

Andrzeja, Heleny i Franciszka KOWALCZYKÓW, 

Joanny i Antoniego JÓŹWIKÓW 

1.XII 
(niedziela) 

845 
† Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Zbigniewa KARASZKIEWICZA 

1030 
† Haliny Dolata, Jana i Zofii DOLATÓW, 

Bronisławy i Józefa LISZEWSKICH 

1200 
dziękczynna za 90 lat życia, z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże dla Honoraty i całej rodziny 

1800 † Alicji i Zbigniewa DURLIKÓW (greg.) 

RELIKWIE EWANGELICZNE: PALEC ŚW. TOMASZA APOSTOŁA 
Tomasz Apostoł, ubogi Żyd znad jeziora Galilejskiego, 

pojawia się w Ewangeliach zaledwie w 7 rozdzia-

łach. Był jednym ze ścisłego grona Dwunastu 

Apostołów. Był gotów pójść z Jezusem 

na śmierćJ 11, 16. Brał udział w Ostatniej 

WieczerzyJ 14, 5. Był świadkiem cudownego 

połowu ryb po zmartwychwstaniuJ 21, 2. 

Ale wyobraźnię wiernych na przestrzeni 

wieków w szczególności rozpalał inny 

incydent: 

„[Jezus] rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj 

swój palec i zobacz MOJE ręce. Podnieś 

rękę i włóż ją do MEGO boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym«. Tomasz 

MU odpowiedział: ‘PAN mój i BÓG mój!’ 

Powiedział mu JEZUS: »Uwierzyłeś dlatego, 

ponieważ MNIE ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli«”J 20, 26-29. 

Po Zmartwychwstaniu Apostołowie wyruszyli 

głosić słowo Boże po całym ówcześnie znanym świecie. Tomaszowi przypa-

dły w udziale Indie. Dotarł tam przez królestwo Partów (dzisiejszy Iran). 

Opis jego działalności zawarty jest w „Dziejach Tomasza” – IV/V-wiecznym 

apokryfie. Tradycja niesie, że ok. 52 wylądował na południowo-zachodnim 

wybrzeżu Indii, Malabarze, prawd. w okolicy portu Cranganoreon. 

Przez następne 17 lat miał nieustannie przemierzać okolice i nauczać. 

Przez pewien czas żył w dżungli, 

w grocie, ukrywając się przed lokal-

nym władcą. Istnieje ona do dziś – 

ponoć widoczne są w niej ślady 

dłoni Apostoła… 

Miał założyć 7 kościołów. W ten 

sposób powstać miał kościół mala-

barski, istniejący do dnia dzisiej-

szego, którego członkowie zwą się 

chrześcijanami św. Tomasza… 

Męczeńską śmierć miał ponieść w 67/9 w miejscowości Calamina, 

w miejscu zwanym dziś „Górą św. Tomasza”, ok. 12 km od centrum miasta 

Czennaj – dawniej Madras. Miał być zabity mieczem lub przeszyty lancą. 

Na miejscu zbrodni do dziś stoi granitowy krzyż. Tradycja niesie, że miał go 

wyrzeźbić sam Apostoł i to przed nim miał się modlić tuż przed 

zabójstwem - dlatego zwany jest „Krzyżem Krwawiącym”… 

Pochować go miano niedaleko, w Mylapore, dziś na przedmieściach 

Czennaj, w kościółku przez siebie założonym. W trumnie miano złożyć 

zwłoki Apostoła, ziemię przesiąkniętą jego krwią oraz lancę (czubek 

miecza), która przekuła mu ciało… 

Kiedy w 1523 wylądowali tam Portugalczycy, miano im tam pokazać grób 

Apostoła. Wkrótce powstała tam pierwsza w Indiach diecezja, a na miej-

scu grobu katedra. Grób znajduje się dziś pod ołtarzem świątyni. Bazylika 

w Czennaj (Madras) jest jedną z trzech istniejących świątyń, wybudowa-

nych na grobie Apostoła; pozostałe dwie to bazylika pw. św. Piotra w Rzymie 

i bazylika pw. św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. 

Ale głównych części ciała Apostoła w Mylapore już nie ma. W III w. bowiem 

przeniesiono je do Edessy (dziś Şanlıurfa w Turcji). Stamtąd wraz z rozsze-

rzaniem się Islamu przewieziono je na wyspę Chips na morzu Egejskim. 

W 1258 przeniesiono je z kolei do Ortony w Italii, i tam znajdują się, 

w krypcie bazyliki pw. św. Tomasza Apostoła, w złotym sarkofagu, na ołtarzu 

z białego marmuru, do dnia dzisiejszego. 

Natomiast w rzymskiej bazylice Świętego Krzyża w Jerozolimie przechowy-

wana jest relikwia palca wskazującego przypisywana św. Tomaszowi 

Apostołowi. Jest to ponoć ten sam palec, który Tomasz włożył w bok 

zmartwychwstałego CHRYSTUSA, co jakże ekspresyjnie przedstawił 

Caravaggio w swym słynnym obrazie „Niedowiarstwo św. Tomasza”… 

il. 1 RELIKWIARZ PALCA ŚW. TOMASZA: bazylika Świętego Krzyża w Jerozolimie, Rzym; źródło: leandrotesorero.blogspot.com 
il. 2 NIEDOWIARSTWO ŚW. TOMASZA: CARAVAGGIO (1571, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), 
1601-2, olejny na płótnie, 107×146 cm, Schloss Sanssouci, Poczdam; źródło: www.wga.hu 

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 Dariusz KIJ 
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