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Jak zaczyn w cieście, tak nowość Królestwa powinna przemieniać ziemię przez DUCHA CHRYSTUSApor. Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 5. Powinna przejawiać 

się we wprowadzaniu sprawiedliwości w relacje osobowe i społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe, nie zapominając nigdy o tym, że nie  ma 

sprawiedliwych struktur, jeśli nie ma ludzi, którzy pragną być sprawiedliwi. [KKK, 2832] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
ROZDZIELENIE OWIEC I KOZŁÓW: WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga) 

z "Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments", 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI EZECHIELAEz 34, 11-12. 15-17 

To mówi PAN BÓG: »Oto JA SAM będę szukał moich owiec i będę miał o nie 

pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie 

się wśród rozproszonych owiec, tak JA dokonam przeglądu moich owiec 

i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne 

i mroczne. 

JA SAM będę pasł moje owce i JA SAM będę je układał na legowisko, mówi 

PAN BÓG. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 

skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę 

pasł sprawiedliwie«. 

Do was zaś, owce moje, to mówi PAN BÓG: »Oto JA osądzę poszczególne 

owce, barany i kozły«. 

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

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem: 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 20-26. 28 

Bracia: 

CHRYSTUS zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też do-

kona się zmartwychwstanie. I 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 

i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół 

pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już 

wszystko zostanie MU poddane, wtedy i sam SYN zostanie poddany TEMU, 

który SYNOWI poddał wszystko, aby BÓG był wszystkim we wszystkich. 

AKLAMACJApor. Mk 11, 10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

„Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE; 

błogosławione JEGO królestwo, które nadchodzi” 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 25, 31-46 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Gdy SYN CZŁOWIECZY przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z NIM, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed 

NIM wszystkie narody, a ON oddzieli jednych od drugich, jak pasterz 

oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. 

Wtedy odezwie się KRÓL do tych po prawej stronie: 

„Pójdźcie; błogosławieni OJCA MOJEGO, 

weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. 

Bo byłem głodny, a daliście MI jeść; 

byłem spragniony, a daliście MI pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście MNIE; 

byłem nagi, a przyodzialiście MNIE; 

byłem chory, a odwiedziliście MNIE; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do MNIE”. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „PANIE, kiedy widzieliśmy CIĘ głodnym 

i nakarmiliśmy CIEBIE? spragnionym i daliśmy CI pić? Kiedy widzieliśmy CIĘ 

przybyszem i przyjęliśmy CIĘ? lub nagim i przyodzialiśmy CIĘ? Kiedy 

widzieliśmy CIĘ chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do CIEBIE? ”. 

Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, MNIEŚCIE uczynili”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 

„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom. 

Bo byłem głodny, a nie daliście MI jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście MI pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście MNIE; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście MNIE; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście MNIE”. 

Wówczas zapytają i ci: „PANIE, kiedy widzieliśmy CIĘ głodnym albo sprag-

nionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, 

a nie usłużyliśmy TOBIE? ” 

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczy-

niliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i MNIE nie uczynili”. 

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. CECYLIA YU SO-SA, MĘCZENNICA 
Urodziła się w 1761 w Seulu, w Korei. 

Była drugą żoną wdowca, Augustyna Chong Yak-jong – 
katolika. Mieszkali w Seulu i mieli trójkę dzieci. 

Pod wpływem męża została chrześcijanką. 

Pod koniec XVIII w. Koreą rządziła dynastia Joseon. 
Społeczeństwo zbudowane było na zasadach opartych 
na konfucjaniźmie, z hierarchiczną, klasową strukturą 
społeczną. U góry była niewielka uprzywilejowana 
wykształcona grupa, poniżej większość traktowana jako 
siła robocza i mięso armatnie, na dole zaś niewolnicy. 

Chrześcijaństwo do Korei dotarło, poprzez literaturę 
w języku chińskim, na początku XVIII w. Najpierw 
dyskutowane było wśród górnej uprzywilejowanej war-
stwy – tylko oni bowiem potrafili czytać… Dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=2991
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

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

MENTU, Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. 

 Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można 
zyskać odpust zupełny. 

 28.XI (piątek): O 1800 uroczysta Msza św. a po niej spotkanie 
w I rocznicę powstania „RÓŻAŃCA RODZICÓW”. Zapraszamy! 

członków wraz z rodzinami oraz wszystkich chcących przy-
łączyć się do tego dzieła! 

 29.XI (sobota): „Imieniny u Andrzeja” – Msza św. o 1800 
a po niej zabawa w domu ludowym w Słomczynie. Zaprasza-

my! dzieci i młodzież ze wszystkich wspólnot parafialnych! 

 30.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania 

do jak najgłębszego przeżycia Świąt Narodzenia 
Pańskiego. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 w zakrystii będą do nabycia opłatki. 
 parafialny Zespół Caritas rozpocznie sprzedaż świec 

wigilijnych i zbiórkę produktów żywnościowych i arty-
kułów chemicznych dla najuboższych rodzin parafii. 
Za wszystkie dary już dziś serdeczne Bóg zapłać! 

 5.XII (piątek): W pierwszy piątek miesiąca, o 2000, „Wieczór 
modlitwy” – adoracja JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, 
w Słowie, w śpiewie, w ciszy. Zapraszamy! 

Prośby, podziękowania, etc., które polecane będą JEZUSOWI mo-
żna składać do specjalnej skrzynki w kościele. 

 6.XII (sobota): Kiermasz używanej odzieży. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy! do ośrodka rekolekcyjnego przy 

plebanii, w godz. 1000-1300. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Witold WILCZAK  13.XI.2014 l. 79 

śp. Genowefa UTRATA  8.XI.2014 l. 95 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.XI 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Cecylii HAN, zmarłych z rodziny HANÓW, 

Stefanii ROGALSKIEJ, zmarłych z rodziny ROGALSKICH 

25.XI 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, w rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

26.XI 
(środa) 

730 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 13 rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800 † Katarzyny OSUCH, zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

27.XI 
(czwartek) 

730  

1800  

28.XI 
(piątek) 

730  

1800 
dziękczynna, w I rocznicę RÓŻAŃCA RODZICÓW w naszej parafii, 

z prośba o BOŻE błogosławieństwo tego dzieła 

29.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Kazimiery FRANKOWSKIEJ, w 4 rocznicę śmierci, 

Antoniego FRANKOWSKIEGO, 

dziadków MIRKOWSKICH i FRANKOWSKICH 

30.XI 
(niedziela) 

845 † Józefa LACHA 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 

† Romany WINNICKIEJ, 

Anieli, Józefa, Wiktora WYKUSZÓW, 

Bohdana MIŁOSZEWSKIEGO, 

Zygmunta PIOTRZKIEWICZA 

1800 † Stanisława STECA 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRAKOWSKI KRUCYFIKS CIERPLIWOŚCI 
Kościół pw. św. Marka w Krakowie ufundował w 1253 i sprowadził doń z Pra-

gi zakonników reguły św. Augustyna (zwanych odtąd markami -- od patro-

na kościoła, lub rogaczami – od kształtu kapeluszy) książę Bolesław V 

Wstydliwy. 

Pierwsza wzmianka dotycząca „klasztornego 

kościoła pw. św. Marka Ewangelisty”, pochodzi – 

jak zanotował Jan Długosz – z 1295. Wznoszono 

go przez wiele wieków. Pod koniec XIII w. pow-

stało ceglane prezbiterium. W ciągu XV w. wybu-

dowano trzynawowy korpus. Po pożarach lat 

1494, 1528, 1589, 1724 wprowadzano kolejne 

zmiany. W drugiej dekadzie XVII w. wybudowano 

wieżę i przylegającą do niej kruchtę, Dopiero 

od 1647, gdy odnowiono prezbiterium, można 

mówić o ostateczej formie. 

I to w tym kościele, w późnorenesansowym ołta-

rzu głównym, wykonanym ok. 1618 w warsztacie 

lokalnego snycerza Baltazara Kuncza znajduje się niezwykły KRUCYFIKS. 

Drewniany, późnogotycki CHRYSTUS, o naturalnych, długich włosach, pocho-

dzący z 2. połowy XV w., początkowo wisiał prawd. na belce tęczowej. 

I to z niej, pod koniec XV w., a zatem gdy został sprowadzony do świątyni, 

miał przemówić do Sługi Bożego Michała Giedroycia. 

W kościele ustawiczny 

abo do Mszy świetey służył 

abo Ołtarz ubierał 

abo Kościół umiatał: 

przed KRUCYFIXEM […] gdy się modlił 

Mękę CHRYSTUSA PANA rozmyślając 

często bywał zachwycony 

y na powietrze podnoszony 

y godnym się stał rozmowy z KRUCYFIXEM 

co niektórzy Bracia słyszeli 

wspominać miał Maciej Miechowita, kronikarz… 

JEZUS miał rzec do Giedroycia: łac. „esto patiens usque ad mortem et dabo 

tibi coronam vitae” (pl. „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a otrzymasz koronę 

życia”). Giedroyć usłuchał: mimo wykształcenia zrezygnował ze święceń 

kapłańskich poprzestając na zakonnych, posługiwał – acz był kaleką –

jako prosty zakrystian, cierpliwie czekając na nagrodę… 

Jego pokorę uznano w 1624, gdy w nowo skonstruowanym ołtarzu, 

pod niezwykłym KRUCYFIKSEM, umieszczono też jego relikwie… 

W tle, za KRUCYFIKSEM, który Adam Bujak, znany fotograf krakowski, 

przyjaciel św. Jana Pawła II, nazwał „KRZYŻEM POLSKI – PRZYBYTKIEM PAŃ-

SKIM”, znajduje się trybowane, w blasze srebrnej, wyobrażenie Jerozolimy… 

Kopia KRUCYFIKSU wraz z figurami MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ i św. Jana 

Ewangelisty znajduje się też na zewnętrznej ścianie kościoła… 

il. 1 GŁOWA CHRYSTUSA CIERPLIWOŚCI: kościół pw. św. Marka, Kraków źródło: sztukatulka.pl 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. CECYLIA YU SO-SA, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Wkrótce wszelako SŁOWO BOŻE zaczęło się szerzyć wśród zwykłych ludzi. Powstał 
kościół domowy. 

Gdy pod koniec XVIII w. pojawił się pierwszy kapłan przybyły z Chin napotkał 
ok. 4,000 katolików, którzy nigdy wcześniej kapłana nie widzieli… 

Jednymi z katolików była rodzina Augustyna i Cecylii… 

Ok. 1801 do Korei dotarli kolejni dwaj kapłani. I wówczas rozpoczęły się pierwsze 
prześladowania. Wiara podważała bowiem „hierarchiczną strukturę konfucja-
nizmu”, ideologię, którą stanowiła fundament państwa… 

Rodzinę Cecylii aresztowano. Augustyna ścięto. Majątek rodziny skonfiskowano. 

Cecylia zamieszkała w domu brata męża w Majae, w prowincji Gyeonggi. 

Ale katolicy przetrwali. Potajemnie ponownie nawiązali kontakt z biskupem 
Pekinu. Jednym z pośredników stał się syn Cecylii, Paweł, który w wieku 20 lat 
przeniósł się z powrotem do Seulu. Cecylia podążyła za nim. 

Wiele czasu spędzała na modlitwie i uczynkach miłosierdzia. 

W 1839 nastąpiła nowa fala prześladowań. Wówczas Paweł zaproponował jej 
przeniesienie do domu jednego z kuzynów, gdzie byłaby bezpieczna. Odmówiła. 

19.VII.1839 Cecylia znów została – z dziećmi – aresztowana. Miała wtedy 78 lat. 

Potraktowano ją jako kryminalistkę. Bezskutecznie próbowano skłonić ją do wy-
rzeczenia się wiary. Bezskutecznie próbowano wydobyć z niej informację o innych 
katolikach. W ciągu każdego z pierwszych pięciu przesłuchań – w sumie prze-
słuchiwano ją 12 razy – dostała po 50 uderzeń bambusem… 

22.IX.1839 ścięty został jej syn, Paweł. Cecylia, totalnie wycieńczona i zmal-
tretowana, do PANA odeszła w więzieniu Po-chong w Seulu 23.XI.1839. 
20.XII.1839 ścięta została jej córka, Elżbieta. 

W latach 1839-68 w Korei śmierć męczeńską poniosło 3 biskupów katolickich, 
10 kapłanów i, jak się szacuje, ponad 10,000 świeckich, kobiet i mężczyzn, czyli 
około połowy wszystkich katolików ówcześnie żyjących w Korei… 

Cecylia beatyfikowana została 5.VII.1925 przez Piusa XI. Kanonizował ją św. Jan 
Paweł II, 6.V.1984 w Seulu, w gronie 103 męczenników koreańskich. Były wśród 
nich jej dzieci – Paweł i Elżbieta. 

Mąż Cecylii, Augustyn, znajduje się natomiast na liście 124 Sług Bożych 
oczekujących na beatyfikację. (uroczystość 23 listopada) 

il.: CECYLIA YU SO-SA: obraz kanonizacyjny; - źródło: linenonthehedgerow.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 
 

SEW 

http://sztukatulka.pl/index.php/2011/04/23/zagadkowe-krzyze/
http://linenonthehedgerow.blogspot.com/2010/11/1585-and-bl-marmaduke-bowes-takes-to.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

