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Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało CHRYSTUSA dzięki mocy BOŻEJ uniknęło więzów śmierci i zniszczenia; przygotowują one uczniów na spotkanie 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO. [KKK, 657] 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

 

OFIARA HIOBA — BLAKE, Wilhelm (1757, Londyn – 1827, Londyn) 

z „Ilustracje do księgi Hioba”, 1828; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI HIOBAHi 19, 1. 23-27a 

Hiob powiedział: 

„Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym 

rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? 

Lecz ja wiem: WYBAWCA mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem 

me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział BOGA. To właśnie ja 

GO zobaczę”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a) 

REFREN: W krainie życia ujrzę dobroć BOGA 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko proszę PANA, o to zabiegam, 

żebym mógł zawsze przebywać w JEGO domu, 

przez wszystkie dni życia, 

abym kosztował słodyczy PANA, 

stale się radował JEGO świątynią. 

Usłysz, o PANIE, kiedy głośno wołam, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 

Będę szukał oblicza TWEGO, PANIE. 

Nie zakrywaj przede mną SWOJEJ twarzy. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 20-24a. 25-28 

Bracia: 

CHRYSTUS zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też 

dokona się zmartwychwstanie. 

Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w CHRYSTUSIE wszyscy będą 

ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. CHRYSTUS jako pierwszy, 

potem ci, co należą do CHRYSTUSA, w czasie JEGO przyjścia. Wreszcie 

nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie BOGU i OJCU. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół 

pod SWOJE stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko 

bowiem rzucił pod JEGO stopy. 

Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem TEGO, 

który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie MU poddane, 

wtedy i sam SYN zostanie poddany TEMU, który SYNOWI poddał wszystko, 

aby BÓG był wszystkim we wszystkich. 

AKLAMACJAAp 1, 5-6 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS jest pierworodnym spośród umarłych, 

JEMU chwała i moc na wieki wieków. 

Amen. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 

środek. 

Wtedy JEZUS zawołał donośnym głosem: »OJCZE, w TWOJE ręce powierzam 

DUCHA MOJEGO«. Po tych słowach wyzionął ducha. 

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało JEZUSA. Zdjął je z krzyża, 

owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze 

nie był pochowany. 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro 

weszły, nie znalazły ciała PANA JEZUSA. Gdy wobec tego były bezradne, 

nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 

Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma GO tutaj; 

zmartwychwstał”. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA CARMELA VIEL Y FERRANDO, MĘCZENNICA 
Urodziła się 27.XI.1893 w Sueca k. Walencji. 

W Sueca spędziła w zasadzie całe życie. Tu uczyła się 
w szkole prowadzonej przez siostry szarytki… 

Myślała o życiu zakonnym, ale zdecydowała, że jej po-
wołaniem jest posługa w świecie. Została krawcową. 

Zaangażowała się w ruch apostolatu świeckiego. Jedno-
cześnie dokształcała się studiując socjologię. 

Od 1931 pomagała zgromadzeniu salezjanek w założeniu 
ośrodka pracy wychowawczej z młodzieżą, w szczegól-
ności z ubogimi dziewczętami, a później szkoły… 

Organizowała Akcję Katolicką. 

Była pracowitą, bardzo pobożną kobietą. Codziennie 
przystępowała do Komunii św. i nosiła ze sobą różaniec. 

Ale w 1931 sytuacja wewnętrzna w Hiszpanii zaczęła się pogarszać. Wraz z pow-
staniem republiki wprowadzono antykatolickie akty prawne. Zaczęły płonąć świą-
tynie, inne były zamieniane na magazyny… 

Rozpoczęcie 18.VII.1936 rewolty przez gen. Franco oznaczało początek krwawej 
rozprawy z Kościołem. „Czerwony terror” pochłonąć miał 13 biskupów, co naj-
mniej 4172 diecezjalnych kapłanów i kleryków, 2364 zakonników i mnichów oraz 
283 siostry zakonne. Tysiące kościołów i miejsc modlitwy, ślady prawie 2000 lat 
chrześcijaństwa uległy barbarzyńskiemu, bezpowrotnemu zniszczeniu. 

Maria Carmela, działaczka katolicka, zdecydowała przenieść się do Walencji. Ale 
tam w samym tylko IX.1936 lewacy zamordowali ok. 4,715 osób… 

Mimo to pomagała ukrywającym się i ściganym kapłanom. 

Wydała ją jedna z kobiet, której ufała i której pomagała… 

Lewacy aresztowali ją 2.XI.1936. 

Zatrzymano ją w areszcie, na wzór rosyjski zwaną czeka. Tam ją torturowano… 

4-5.XI.1936 w nocy rozstrzelano ją pobliżu miejscowości El Salera… 

Beatyfikował ją 11.III.2001 św. Jan Paweł II w gronie 233 męczenników wojny 
domowej w Hiszpanii… (uroczystość 5 listopada) 

il. BŁ. MARIA CARMELA VIEL Y FERRANDO; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blake_Job_18.jpg
http://www.santiebeati.it/dettaglio/93326
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.XI (niedziela): WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR-

ŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. 
 Msze św. według rozkładu niedzielnego. 
 Po sumie Msza św. z procesją żałobną po kościele i mo-

dlitwą za zmarłych z wypominek jednorazowych. 
 2-8.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla zmar-

łych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 6.XI (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 

Kapłanie o 1800. Serdecznie zapraszamy! 

 7.XI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.XI (sobota): 
 O 1715 WYPOMINKI. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Wyjazd sprzed 

kościoła o 600. Koszt pielgrzymki – 70 zł. 
 9.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na pomoc 
dla prześladowanych chrześcijan. 

 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują w za-
krystii i kancelarii parafialnej, oraz na cmentarzu. Za zmar-
łych z wypominkek rocznych modlimy się w każdą 2. sobotę 
miesiąca o 1715 i w czasie Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 23.XI na sumie. Zgłoszenia 
do 14.XI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla ro-
dziców i chrzestnych 16.XI po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

26.X Bartłomiej REGULSKI, Baniocha 

 

26.X Ignacy AMBROZIK, Borowina 
26.X Jakub OLCZAK, Gassy 
26.X Klara STĘPNICKA, Czernidła 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

INTENCJE MSZALNE 

3.XI 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 † Bronisławy, Janiny i Wacława WRÓBLEWSKICH 

4.XI 
(wtorek) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800  

5.XI 
(środa) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 w pewnej intencji 

6.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 dziękczynna za dar dzieci – Marii, Jana i Joanny 

7.XI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545 o błogosławieństwo BOŻE dla Jana, z racji 10. urodzin 

1800 
† Antoniny i Aleksandra RACIBORSKICH, 

Ryszarda MURAWSKIEGO 

8.XI 
(sobota) 

730 
† Jadwigi MAZUREK, Joanny BĄK, 

Antoniego FRANKOWSKIEGO, 

zmarłych z rodziny FRANKOWSKICH 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.XI 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1030 
† Józefa ŚLIWKI, 

Włodzimierza WĘCŁAWIAKA 

1200 
† Piotra i Marianny MATYJASIAKÓW, 

zmarłych z rodziny MATYJASIAKÓW 

1800 † Jarosława ROBAKIEWICZA, z racji urodzin 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRZYŻ JASNOGÓRSKI 
W bocznej nawie kaplicy CUDOWNEGO WIZERUNKU JASNOGÓRSKIEGO, w ołtarzu 

pw. Krzyża Świętego, znajduje się XV-wieczny, gotycki KRUCYFIKS. 

Pochodzi sprzed 1492 i wykonany został w warsztacie samego Wita Stwo-

sza. Według tradycji ofiarowany został jasno-

górskiemu klasztorowi w 1492 przez Elżbietę, 

wdowę po Kazimierzu IV Jagiellończyku. 

KRZYŻ przez wiele lat wisieć miał w refektarzu 

zakonnym. Zwyczajowo ostatni wtorek przed 

Środą Popielcową, przed Wielkim Postem, urzą-

dzano w nim ucztę dla zakonników i nowicju-

szów. Legenda głosi, że któregoś roku, pewnie 

w XVI w., uczta przeciągnęła się i nie dosłyszano 

uderzenia dzwonów na godzinę 2400. I wówczas 

miał się nagle po sali roznieś głos: „Silentium!”. 

Spojrzano po sobie i … ucztowano dalej. Nieba-

wem refektarz opuścili dostojni Ojcowie, ale kle-

rycy pozostali. I znów zabrzmiało „Silentium!”. Zgromadzeni spojrzeli 

na siebie: głos dochodził z części refektarza, gdzie wisiał tylko KRUCYFIKS… 

Wówczas „Silentium!” padło po raz trzeci a zatrwożeni nowicjusze ujrzeć 

mieli poruszające się usta UKRZYŻOWANEGO. Wszyscy padli na kolana… 

Od tej pory usta CHRYSTUSA na CUDOWNYM KRUCYFIKSIE są uchylone… 

W 1659 KRUCYFIKS umieszczono w ołtarzu, który zaraz po kataklizmie 

„potopu szwedzkiego” ufundował ówczesny kasztelan krakowski, Stani-

sław Warszycki. Kasztelan był jednym z dowódców obrony oblężonej 

Jasnej Góry w 1655, dostarczając m.in. 12 dział i stado bydła. 

Ołtarz i KRUCYFIKS udekorowano m.in. pozłacaną srebrną koroną cierniową 

i wczesnobarokową przepaską lędźwiową, zwaną łac. perizonium. Z owego 

czasu pochodzi również srebrna, złocona tabliczka z napisem „INRI”. W tle 

umieszczono srebrną grawerowaną blachę ze scenami Pasji. 

W 1749 ustawiono nowy, marmurowy ołtarz, wzorowany na ołtarzu w ka-

tedrze wawelskiej. Wykorzystano ozdoby pochodzące z poprzednika. 

Przed ołtarzem zawieszono srebrną lampę – dar Lubomirskich. Pod koniec 

XVIII w. obok ołtarza powieszono brewe Piusa VI, którego mocą odprawia-

ne modły przynosić miały ulgi duszom w czyścu cierpiącym… 

Do końca XVIII w. przed KRUCYFIKSEM paulini codziennie odprawiali 

Msze św. za polskich monarchów… 

KRUCYFIKS dotrwał do naszych czasów. Przetrwał wojny i pożogi (m.in. pożar 

16.VII.1690, gdy uległ okopceniu i poczerniał)… 

Obecnie tylko 6 razy w ciągu roku – w kolejne pięć piątków Wielkiego 

Postu i w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14.IX) – przed słynącym 

łaskami KRUCYFIKSEM odprawiana jest Msza św. 

il. GŁOWA CHRYSTUSA – krucyfiks, kaplica Matki Bożej, Jasna Góra, Częstochowa; źródło” www.jasnagora.com 

PAN COGITO, AKTUALNA POZYCJA DUSZY… 
Od pewnego czasu 

Pan Cogito 

nosi duszę 

na ramieniu 

oznacza to 

stan gotowości 

umieszczenie 

duszy na ramieniu 

jest operacją delikatną 

powinno odbyć się 

bez gorączkowego pośpiechu 

scen znanych 

z wojen 

ewakuacji 

oblężonych miast 

dusza lubiła przybierać 

różne postacie 

teraz jest skałą 

wbiła szpony 

w lewe ramię Pana Cogito 

czeka 

być może opuści 

ciało Pana Cogito 

we śnie 

albo w pełnym świetle dnia 

pełnej świadomości 

nastąpi pożegnanie 

krótkie jak świst 

pękniętego lustra 

na razie 

siedzi na ramieniu 

gotowa do lotu 

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

il. ZMARTWYCHWSTANIE — FRA BARTOLOMEO (1472, Florencja – 1517, Florencja) 

1516, olejny na płótnie, 282×204 cm, Palazzo Pitti, Florencja; 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 
 

http://www.jasnagora.com/nastronach_opracowanie.php?ID=23&Strona=15
http://www.wga.hu/html/b/bartolom/fra/christ4e.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

