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Różnice [w potrzebach] są związane z planem BOGA, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, i by ci, którzy posiadają poszczególne 

„talenty”, udzielali dobrodziejstw tym, którzy ich potrzebują. Różnice zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, życzliwości i dzielenia się; 

pobudzają kultury do wzajemnego ubogacania się: 

„Są różne cnoty i nie daję wszystkich każdemu; jedną daję temu, drugą tamtemu… Jednemu daję przede wszystkim miłość, drugiemu sprawiedliwość, 

trzeciemu pokorę, czwartemu żywą wiarę… Co do dóbr doczesnych, w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości; 

nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, ażeby ludzie mieli możliwość świadczyć sobie miłość… Chciałem, by jedni potrzebowali 

drugich i by byli MYMI sługami w udzielaniu łask i darów, które otrzymali ode MNIE”św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi, 1, 7. [KKK, 1937] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH — pracownia CLAYTON AND BELL (Londyn) 

ok. 1900, witraż, kościół pw. św. Edyty, Bishop Wilton, hrabstwo Yorkshire, Anglia; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Niewiastę dzielną któż znajdzie? 

Jej wartość przewyższa perły. 

Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa; 

nie czyni mu źle, ale dobrze 

przez wszystkie dni jego życia. 

O len się stara i wełnę, 

pracuje starannie rękami. 

Wyciąga ręce po kądziel, 

jej palce chwytają wrzeciono. 

Otwiera dłoń ubogiemu, 

do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: 

chwalić należy niewiastę, co boi się PANA. 

Z owocu jej rąk jej dajcie, 

niech w bramie chwalą jej czyny. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a) 

REFREN: Błogosławiony, kto się boi PANA 

Szczęśliwy człowiek, który się boi PANA 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twojego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który się boi PANA. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESSALONICZAN1 Tes 5, 1-6 

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień PAŃSKI przyjdzie jak złodziej w nocy. 

Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana 

przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, 

bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć 

jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. 

Nie jesteście synami nocy ani ciemności. 

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 

AKLAMACJAJ 15, 4. 5b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Trwajcie we MNIE, a JA w was trwał będę. 

Kto trwa we MNIE, przynosi owoc obfity. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 25, 14-30 

JEZUS opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

»Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi 

i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 

trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 

który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 

pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 

Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana. 

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć 

i rzekł: ‘Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów 

zyskałem’. Rzekł mu pan: ‘Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny 

w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 

pana’. 

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: ‘Panie, 

przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem’. Rzekł mu 

pan: ‘Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, 

nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana’. 

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: ‘Panie, wiedziałem, 

żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, 

gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent 

w ziemi. Oto masz swoją własność’. 

Odrzekł mu pan jego: ‘Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 

gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 

był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem 

odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, 

który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 

tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 

co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; 

tam będzie płacz i zgrzytanie zębów’«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/14/1402grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 16.XI (niedziela): Odpowiadając na apel Episkopatu i naszego 

arcybiskupa ks. Kazimierza kard. Nycza po Mszach św. zbie-
rane będą ofiary do puszek na pomoc w odbudowie 
zniszczonej przez pożar katedry sosnowieckiej. 

 23.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodza-
ju Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. Za publicz-
ne odmówienie Aktu można zyskać odpust zupełny. 

 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. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 

16.XI po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE 

17.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Zygmunta KANABUSA, w miesiąc po śmierci 

18.XI 
(wtorek) 

730  

1800  

19.XI 
(środa) 

730  

1800  

20.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Magdy, z racji 14. urodzin 

21.XI 
(piątek) 

730  

1800 
dziękczynna z racji urodzin Anny 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

22.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Zofii, w 4 rocznicę śmierci, 

Wincentego, Jerzego i Andrzeja PINDELSKICH, 

Antoniego Witolda GOŁĄBKA 

23.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 w pewnej intencji 

1200 
† Józefa OŁYNY, w 6 rocznicę śmierci, 

jego rodziców, 

zmarłych z rodziny KANABUSÓW 

1800 † Jacka ROSZCZYKA 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: TORUŃSKI KRÓL FLISAKÓW 
Do Torunia dominikanie zostali sprowadzeni 

w 1263 na podstawie przywileju wielkiego mi-

strza krzyżackiego Anno von Sangershausena. 

Na terenie tzw. Nowego Miasta wybudowali wów-

czas kościół pw. św. Mikołaja. Wnętrze kościoła 

z upływem lat było wzbogacane – w 1685 oprócz 

organów znajdowało się w nim 20 ołtarzy, dzie-

sięć grobowców i osiem nagrobków. 

Wisiał w nim też niezwykły krucyfiks, zwany 

KRUCYFIKSEM FLISAKÓW… 

Kościół pw. św. Mikołaja był jedyną toruńską 

świątynią leżącą wewnątrz murów miejskich, 

która poprzez cały okres reformacji pozostała 

w rękach Kościoła katolickiego i nie była użyt-

kowana przez protestantów. Jego istnienie przyczyniło się do osłabienia 

reformackiego potopu na ziemiach północnej Polski. Po II rozbiorze Polski 

w 1793, gdy Toruń przejęli zaborczy Prusacy, rozpoczął się czas odwetu. 

W 1819 Prusacy skasowali toruński konwent dominikański. Rok później 

zburzono klasztor, a teren przeznaczono – jak zazwyczaj bywało w takich 

okolicznościach – na potrzeby wojska, na piekarnię garnizonową. 

A kościół przekazano miastu. Zimą 1831, gdy za pobliską granicą z Rosją 

trwało powstanie listopadowe, Prusacy kazali go opróżnić. Przejęli go 

na potrzeby – a jakże! – wojskowe i urządzili w nim magazyn. 

Wystarczyły trzy lata i w 1834 ze względu na „zły stan techniczny” 

wspaniałą gotycką świątynię rozebrano. Na miejscu Prusacy wznieśli 

m.in. tzw. Nowy Arsenał i piekarnię, na potrzeby – a jakże by inaczej! – Twierdzy 

Toruń, w czasie II wojny światowej miejsca kaźni tysięcy Polaków. 

Wiernym udało się wynieść ze świątyni najcenniejsze zabytki. Był wśród 

nich i cudowny FLISACKI KRUCYFIKS. 

Prawdopodobnie już w 1392 wisiał na pierwszym filarze przy prezbiterium 

świątyni dominikańskiej. W 1405 ordynariusz chełmiński, bp Arnold 

Stapil, kanclerz zakonu krzyżackiego, udzielił 40 dni odpustu pielgrzy-

mującym do tego KRZYŻA. Możliwość uzyskania odpustów była w póź-

niejszych czasach kilkukrotnie odnawiana… 

Szczególnym kultem CHRYSTUS TORUŃSKI cieszył się wśród spławiających 

swe towary Wisłą – z południowej Polski oraz z Rusi do Gdańska – 

flisaków. Ich los uwiecznił Sebastian Fabian Klonowic, barokowy poeta 

i kompozytor. Pisał: 

Toruń budowny i bogaty w cnotę. 

Tam szczyrych mieszczan oglądasz ochotę, 

Tam pokój, tam wstyd, tam płuży uczciwość 

I sprawiedliwość. 

Tam podobieństwo zda się być człowieku 

Saturnowego i złotego wieku, 

Gdy była cnota w one święte lata 

Królową świata. 

BÓGżeć pomoży, wierzchności dostojna, 

Ku dobrym skłonna, na zuchwałe zbrojna; 

BÓG cię tu żegnaj, bo mi pilno w drogę, 

Mieszkać nie mogę. 

KRUCYFIKS przyozdabiany był w perukę z naturalnych włosów, srebrną koro-

nę oraz lniane perizonium (dzisiejsze srebrne jest z czasów późniejszych). 

Wzrost kultu nastąpił po 1622, gdy CZARNY KRUCYFIKS ocalał z katastrofy– 

zawalenia się sklepienia w południowej nawie kościoła dominikańskiego… 

Po rozebraniu kościoła pw. św. Mikołaja w 1834 FLISACKI KRUCYFIKS 

przeniesiono do kościoła pw. św. Jakuba i św. Filipa w Toruniu. Ów kościół 

diecezja pozyskała rok wcześniej, w 1833, po siostrach benedyktynkach. 

Benedyktynki z sąsiadującego klasztoru Prusacy usunęli siłą. Schroniły się 

w przytułku dla ubogich. A w budynkach klasztornych urządzono – a jakże, 

wyobraźnia pruska nie była wszak ograniczona – więzienie wojskowe… 

W kościele pw. św. Jakuba FLISACKI KRÓL włada do dnia dzisiejszego. 

Wprawdzie zawód flisaka prawie zupełnie zaginął, przed TORUŃSKIM CHRYS-

TUSEM nadal zginają się kolana. Może ponowne odrodzenie ruchu przewo-

zowego na Wiśle, nasza pielgrzymka ze Słomczyna do Płocka, sprawią, 

że znów u stóp UKRZYŻOWANEGO PANA w Toruniu kajać się będą płynący 

na barkach i łodziach Wisłą – jeśli nie flisacy, to może żeglarze? Kto wie… 

il. GŁOWA CHRYSTUSA — Krucyfiks Flisaków, kościół pw. św. Jakuba, Toruń; źródło” www.europeana.eu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD OLBALDESTON, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1560 w posiadłości Osbal-
deston Hall, w hrabstwie Lancashire. 

Był młodszym synem Tomasza i prawd. Mał-
gorzaty z domu Stanley. 

Rodzina, mimo dziesięcioleci prześladowań 
w czasie reformacji pozostawała katolicka. 

Posługa kapłańska była zabroniona, uzna-
wana za zdradę stanu i karana śmiercią… 

Nauki Edward pobierał na kontynencie –     
w Anglii nie było żadnej szkoły katolickiej. 

Tam poczuł powołanie. Wstąpił do Angiel-
skiego Kolegium w Douai, kształcącego An-
glików przygotowujących się do kapłań-

stwa. Nauki seminaryjne kończył w Reims. Tam też, 21.IX.1585, przyjął święcenia. 

Do rodzinnego kraju, jako misjonarz, wrócił 27.IV.1589. 

Przez 5 lat, w przebraniu, nieustannie się ukrywając posługiwał katolikom, tzw. re-
cusants, czyli tym, którzy odmawiali udziału w nabożeństwach anglikańskich… 

Po pięciu latach, 30.IX.1594, wieczorem, w gospodzie w miejscowości Tollerton, 
w hrabstwie York, został aresztowany, zdradzony przez kapłana-apostatę, nieja-
kiego Tomasza Clarka. Był to dzień poświęcony wspomnieniu św. Hieronima, 
dokładnie 9. rocznica jego Mszy św. prymicyjnej… 

Następnego dnia został uwięziony w lochach zamku York. 

Kilka dni później stanął przed sądem. Odmówił podpisania tzw. Przysięgi Zwierz-
chności, uznającej monarchę za głowę Kościoła Anglii… 

Został skazany na śmierć. 

Kara brzmiała: „Zostaniesz zawieziony […] na miejsce egzekucji. Tam zostaniesz 
powieszony, po czym odczepiony od stryczka, gdy jeszcze żyć będziesz. 
Następnie odjęte będą ci twoje wstydliwe części ciała, wnętrzności wyrwane i spa-
lone przed twoimi oczami. Na koniec zostaniesz ścięty a ciało poćwiartowane. 
Twoje szczątki zostaną następnie rozdysponowane zgodnie z wolą królewską”… 

W liście z celi miał pisać m.in.: „BOŻĄ wolą i dobrocią zostałem powołany do ka-
płaństwa. Pierwszy raz honor sprawowania Mszy św., konsekrowania NAJŚWIĘT-

SZEGO CIAŁA i KRWI NASZEGO ZBAWICIELA, JEZUSA CHRYSTUSA, dane mi było spełnić 
w święto św. Hieronima. […] W BOŻEJ dobroci znajduję oparcie i w pełni jej, 
a nie sobie, ufam. Przez NIEGO, który mnie wspiera, mogę czynić wszystko […] 
Jak moi bracia przede mną, tak i ja pokornie pójdę [na szafot]”… 

Wybaczył też temu, który go zdradził… 

Chwila wykonania wyroku nadeszła 16.XI.1594. Nie oszczędzono mu żadnej 
z części okrutnej kary. Zgodnie ze zwyczajem poćwiartowane członki zawieszono 
na pikach na murach miejskich przy bramach wyjazdowych z York… 

Beatyfikował go św. Jan Paweł II, 22.XI.1987, jako jednego z 85 angielskich i wa-
lijskich męczenników angielskiej reformacji.… (uroczystość 16 listopada) 

il. ANGIELSCY MĘCZENNICY— obraz olejny, fragm., kolegium Angielskie, Rzym; źródło: orbiscatholicussecundus.blogspot.com 

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.europeana.eu/portal/record/08534/B11921124293EB7C699C083E9B318D2251C14FBE.html
http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com/2009/10/english-martyrs-commemorated-in-rome.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

