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Święty Jan Chryzostom przypomina stanowczo: „Niedopuszczanie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. 

Nie nasze są dobra, które posiadamy – należą one do ubogich”św. Jan Chryzostom, In Lazarum, 1, 6: PG 48, 992 D. „Najpierw trzeba zadośćuczynić wymaganiom 

sprawiedliwości, by nie ofiarować jako darów miłości tego, co się należy z tytułu sprawiedliwości"Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 8. 

Gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy im to, co należy do nich; spłacamy raczej powinność sprawiedliwości, 

niż wypełniamy dzieła miłosierdziaśw. Grzegorz Wielki, Regula pastoralis, III, 21. [KKK, 2446] 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

WDOWI GROSZ — CHRISTIENSEN, Jakub C. (ur. 1942, Culver City) 

1988, 18.75×23.5 cm; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ1 Krl 17, 10-16 

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. 

Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie 

drwa. Więc zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczy-

niu, abym się napił”. 

Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, 

proszę, dla mnie i kromkę chleba”. 

Na to odrzekła: „Na życie PANA, twego BOGA, już nie mam pieczywa, tylko 

garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka 

kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. 

Zjemy to, a potem pomrzemy”. 

Eliasz zaś jej powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw 

zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie 

i twemu synowi zrobisz potem. 

Bo PAN, BÓG Izraela, rzekł tak: »Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka 

oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym PAN spuści deszcz na ziemię«”. 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz 

jej syn, i tak było co dzień. 

Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według 

obietnicy, którą PAN wypowiedział przez Eliasza. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1) 

REFREN: Chwal, duszo moja, PANA, STWÓRCĘ swego 

ON wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

PAN przywraca wzrok ociemniałym, 

PAN dźwiga poniżonych, 

PAN kocha sprawiedliwych. 

PAN strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

PAN króluje na wieki, 

BÓG twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 9, 24-28 

CHRYSTUS wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej 

odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać 

się za nami przed obliczem BOGA, nie po to, aby się często miał ofiarować 

jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 

Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie 

grzechów przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak CHRYSTUS raz 

jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się 

nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy GO oczekują. 

AKLAMACJAMt 5, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 12, 38-44 

JEZUS nauczając mówił do zgromadzonych: 

»Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 

Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia 

na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 

Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok«. 

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 

drobne pieniądze do skarbony. 

Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: »Zaprawdę powiadam 

wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 

do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ JÓZEF DŻIDŻOW, MĘCZENNIK 
Józef Dżidżow urodził się 19.VII.1919 w Płowdiw, w Bułgarii. Był 
prawd. szóstym, najmłodszym dzieckiem ubogiego Wenko. Matka 
dorabiała sprzątaniem w domach prywatnych. 

Ochrzczony został 2.VIII.1919 w Płowdiw. 

Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Wiele lat później 
zeznawał śledczym: „Powołanie narodziło się w dzieciństwie, gdy 
chodziłem do kościoła i służyłem jako ministrant”… 

W 1926 rozpoczął nauki w szkole podstawowej. Potem od 1931 
uczył się w kolegium pw. św. Augustyna w Płowdiw prowadzonych 
przez zgromadzenie asumpcjonistów. Był dobrym uczniem, 
szczególnie z przedmiotów ścisłych. Lubił sport, piłkę nożną… 

Po maturze wstąpił do asumpcjonistów i w X.1938 rozpoczął nowicjat w Nozeroy 
we Francji, przyjmując imię Pawła. Następnie w Lormoy k. Paryża studiował teologię. 

Był tam, gdy w IX.1939 rozpoczęła się II wojna światowa i gdy w VI.1940 rozpoczęła się 
niemiecka okupacja Francji. Ale w 1942, z powodu zapalenia płuc, powrócił do Bułgarii. 
Przed wyjazdem złożył jeszcze śluby wieczyste… 

Bułgaria 1.III.1941 opowiedziała się po stronie Niemiec, ale nie wypowiedziała wojny Rosji. 
Mimo to 16.IX.1944 Rosjanie do Sofii weszli i zainstalowali komunazistowski reżim. 

Niedługo potem, bo 26.I.1945, w katedrze w Płowdiw Paweł przyjął święcenia kapłańskie. 

Następnie studiował ekonomię i nauki społeczne w Warnie. Wdał się wówczas w polemikę 
ze studentami i profesorami o poglądach komunazistowskich. Odtąd znalazł się na „czar-
nej liście” przeciwników totalitarnego reżimu… 

W Warnie nauczał też w szkole-kolegium prowadzonym przez asumpcjonistów. 

W 1948 ukończył studia i został skarbnikiem kolegum pw. św. Augustyna w Płowdiw. Był 
lubiany przez uczniów: za głęboką wiarę, duch ekumenizmu, poczucie humoru… 

W 1949 komuniziści zamknęli kolegium pw. św. Augustyna. Został wówczas skarbnikiem 
bułgarskich asumpcjonistów. Dał się poznać jako odważny obrońca praw Zgromadzenia. 

W 1952 komunaziści wzmogli jednak walkę z Kościołem. W VI.1952 Paweł pisał w liście: 
„W tym tygodniu mają się rozpocząć procesy katolickich kapłanów. Jeden już się zresztą 
odbył: kapłan rytu łacińskiego skazany został na karę śmierci. Jutro w Sofii odbędzie się 
proces kapłana rytu bizantyjskiego (słowiańskiego). Dzień później proces zakonnika 
kapucyńskiego. I nie będą to procesy ostatnie. 

Niech się stanie wola BOŻA. 

Czekamy, kiedy czas przyjdzie na nas”…  dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=7549
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 8.XI (niedziela): DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. 

 Ostatni dzień, gdy można zyskać ODPUST ZUPEŁNY 
dla zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i od-
mówienie modlitwy za zmarłych. 

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

 11.XI (środa): NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamiętajmy! 

w modlitwach o wszystkich, którzy walczyli o wolność nasze-
go narodu, oddając niejednokrotnie własne życie. Niech to 
będzie dzień refleksji i zadumy nad wolnością, której należy 
bronić i zabiegać o nią każdego dnia. Msza św. w intencji 
Ojczyzny odprawiona zostanie o 1800. 

 13.XI (piątek): O 2000 comiesięczny „WIECZÓR MODLITWY” – ado-
racja JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpie-
wie, w ciszy… Skrzynka na prośby i podziękowania pole-
cane JEZUSOWI w czasie Wieczoru – w kościele. Zapraszamy! 

 14.XI (sobota): Tradycyjnie w 2. sobotę listopada pielgrzymka 
autokarowa do Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła o 600. 
Koszt pielgrzymki 80,- zł. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 

 15.XI (niedziela): 
 Po Mszach św. będą zbierane ofiary z przeznaczeniem 

na organizację Światowych Dni Młodzieży. 
 Wspólnota oazowa zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie 

z cyklu „Kim jestem?”. Chętnych zapraszamy! do domu 

rekolekcyjnego po Mszy św. o 1030. 
 Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie zaprasza! 

na jednodniowe rekolekcje dla narzeczonych, małżeństw 
i rodzin, które poprowadzi ks. Piotr Pawlukiewicz. 
Program – w gablocie przed kościołem. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kance-
larii parafialnej. Za zmarłych poleconych w wypominkach 

rocznych modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1720 
i w czasie Mszy św. o 1800. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-
cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 22.XI, na su-
mie. Zgłoszenia do 13.XI w kancelarii Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 15.XI po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.XI 
(poniedziałek) 

730 † KASSIMA 

1800 † Leokadii SOBCZAK 

10.XI 
(wtorek) 

730 † KASSIMA 

1800 † Heleny CZASAK, w 1 rocznicę śmierci 

11.XI 
(środa) 

730 † KASSIMA 

1800 w intencji OJCZYZNY 

12.XI 
(czwartek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † KASSIMA 

13.XI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † KASSIMA 

14.XI 
(sobota) 

730 † KASSIMA 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.XI 
(niedziela) 

845 
dziękczynna, w 53 rocznicę sakramentu małżeństwa Jana i Elżbiety, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

dla Jubilatów oraz ich dzieci 

1030 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW, 

Janiny i Leona SZYMBORSKICH 

1200 

† Stanisława OSUCHA 

o nawrócenie Arkadiusza, 

dobrą pracę i pokój w rodzinie 

1800 † KASSIMA 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: ŚWIĘTY KRZYŻ Z NUMANA 
Niezwykły polichromowany KRUCYFIKS Z NUMANA we Włoszech spowija sieć 

podań wiążących GO z pierwszymi latami chrześcijaństwa. Miał bowiem 

zostać wykonany przez samego św. Łukasza Ewangelistę i św. Nikodema 

(a może także św. Józefa z Arymatei), świadków męki i śmierci CHRYSTUSA 

w Jerozolimie, którzy złożyli ciało PANA w grobie… 

Później KRUCYFIKS miał być przechowywany w jakimś żydowskim domu 

w Jerozolimie. Po pewnym czasie miał zostać przez właściciela odkryty 

i sprofanowany. Wściekły rzucać miał nim o ziemię, deptać i przeklinać, 

po czym uderzyć go jakimś narzędziem. 

I wówczas wypłynąć miała z NIEGO KREW… 

Zdumiony właściciel miał JĄ zebrać do pojem-

nika i zanieść do synagogi. Tam wielu 

doświadczyć miało cudu uleczenia 

w JEJ obecności… 

Widzieć ów pojemnik mieli m.in. św. A-

tanazy Wielki – w IV w. – i św. Jan 

z Damaszku – w VIII w. Później przechowy-

wany był w Konstantynopolu. Do 1204, gdy IV Kru-

cjata splądrowała stolicę Bizancjum. W rabunku 

wziął udział wenecki doża, Henryk, który zawiózł 

pojemnik do Wenecji i przekazał kościołowi 

pw. św. Marka. I tam jest do dziś… 

Natomiast KRUCYFIKS trafił do Bejrutu i stamtąd 

ściągnąć go miał Karol I Wielki, cesarz Franków. 

Postanowił darować GO papieżowi Leonowi III, 

temu, który w 800 koronował go na cesarza. 

Wszelako w czasie podróży do Rzymu burza na Ad-

riatyku zmusić miała królewski statek do wylądowania w porcie Numana. 

Tam Karol otrzymał informacje, które zmusiły go do zmiany planów i za-

miast do papieża udał się do Lombardii. KRUCYFIKS zostawił w kościele 

pw. św. Jana Chrzciciela w Numana… 

Już po NIEGO nie wrócił. A po śmierci Karola w 814 o NIM zapomniano. 

Kilkadziesiąt lat później, w 846, okolicę nawiedziło trzęsienie ziemi. Nu-

mana legło w gruzach. W gruzach legł także stojący na skarpie kościół 

pw. św. Jana Chrzciciela, a w nim przywieziony ze wschodu KRUCYFIKS… 

Zapomniano o NIM zupełnie. Aż do 1294, gdy okolice nawiedziło kolejne 

trzęsienie ziemi. Wówczas zawaliła się część skały, na której dawniej stał 

kościół pw. św. Jana Chrzciciela. A parę dni później miejscowi rybacy wyłowili 

z morza niezwykłe znalezisko – zaginiony KRUCYFIKS. 

Po oczyszczeniu przeniesiono GO do nowego miejscowego kościoła. Tam 

pozostawał do 1566. Port Numana podupadł wówczas, jego rolę bowiem 

przejął sąsiedni port Sirolo. I tam, do nowej świątyni, wybudowanej w la-

tach 1561—6, przeniesiono KRUCYFIKS. 

W Sirolo przechowywany jest do dnia dzisiejszego. Znajduje się w nowej, 

wybudowanej w 1968, świątyni zwanej wł. Santuario del Crocifisso… 

Okoliczni mieszkańy lubią powtarzać, że „kto przyjeżdża do Loreto i nie od-

wiedza Sirolo ten zobaczy MATKĘ ale nie SYNA”. Loreto, gdzie znajduje się 

w niezwykły sposób przywieziony ze wschodu „domek MATKI BOŻEJ” 

znajduje się bowiem niedaleko, zaledwie ok. 15 km od Sirolo… 

KRUCYFIKS nosi w sobie jeszcze jedną zagadkę. Spoglądający na niego 

z prawej strony ołtarza pielgrzymi widzieć mianowicie mają pełną jeszcze 

życia twarz i otwarte oczy wiszącego CHRYSTUSA. Natomiast ci, co patrzą 

NAŃ z lewej strony widzą oczy już pozbawione życia… 

il. KRUCYFIKS W NUMANA; źródło: www.viaggispirituali.it 

NIEPODLEGŁOŚĆ 
Spośród słów używanych nieczęsto, 

tłumnie dzisiaj na place wybiegło 

słowo piękne, jak honor i męstwo, 

słowo, które brzmi – niepodległość. 

Niepodległość to brąz na cokołach, 

lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 

polska władza i polski Kościół. 

Ono znaczy – bez strachu spać. 

Ono znaczy – spokojnie się budzić, 

kochać, śmiać się i pewnie trwać 

– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. 

WOLSKI, Marcin (1947, Łódź) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PAWEŁ JÓZEF DŻIDŻOW, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Miesiąc później, 4.VII.1952, i jego komunaziści aresztowali… 

W więzieniu był fizycznie i psychicznie – na rosyjski wzór – torturowany… 

W dniach 29.IX-3.X.1952 odbył się pokazowy proces. Dowodem przestępstwa były m.in. dwa 
pistolety, będące częścią wystawy znajdującej się w jednej ze szkół katolickich… 

Cały czas zachowywał się godnie. Miał powiedzieć dwóm swoim ciotkom: 

„Nie martwcie się, jakoś przetrwam. Jeśli macie możliwość podeślijcie mi tylko trochę 
chleba i słoniny”. I prosił: „Poświęćcie się bez wahań Kościołowi”… 

Skazany został, wraz z 2 współbraćmi i bpem Eugeniuszem Bosiłkowem, na karę śmierci. 

11.XI.1952 r., o 23
30

, na terenie więzienia w Sofii wszyscy zostali zamordowani – tak jak to 
mieli w zwyczaju Rosjanie: strzałem w tył głowy… 

Ciała wrzucono gdzieś do masowego grobu i nigdy nie odnaleziono. 

Oficjalny certyfikat zgonu wystawiony został przez władze bułgarskie dopiero w 1996… 

Beatyfikowany został, wraz z dwoma współbraćmi, Kamenem Wiczewem i Jozafatem 
Sziszkowem, 26.V.2002, przez św. Jana Pawła II w Płowdiw.… (uroczystość 11 listopada 

il.: PAWEŁ JÓZEF DŻIDŻOW; wyobrażenie współczesne; źródło: infobulgaria.info 

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.viaggispirituali.it/2012/10/santuario-ss-crocifisso-numana-ancona/
http://infobulgaria.info/news.php?itm=22979
http://www.swzygmunt.knc.pl/

