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„Od początku był on zabójcą… kłamcą i ojcem kłamstwa”J 8, 44, „Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię”Ap 12, 9. Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły 

na świat, ale również po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie „uwolnione od grzechu i śmierci”Mszał Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna. „Wiemy, że każdy, kto 

narodził się z BOGA, nie grzeszy, lecz NARODZONY z BOGA strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z BOGA, cały zaś świat leży w mocy Złego”1 J 5,18-19: 

PAN, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel – źródło 

wszelkich przewinień – nie zaskoczył was. Kto powierza się BOGU, nie obawia się Szatana. „Jeżeli BÓG z nami, któż przeciwko nam?”Rz 8, 31, św. Ambroży, De sacramentis, 

5, 30: PL 16, 454 AB. [KKK, 2852] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CHRYSTUS SĘDZIA 

ok. 1300, moaika, baptysterium pw. św. Jana, Florencja; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADn 12, 1-3 

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem 

dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, 

odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. 

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany 

w księdze. 

Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, 

drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 

sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1) 

REFREN: Strzeż mnie, mój BOŻE, TOBIE zaufałem 

PAN moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to ON mój los zabezpiecza. 

Zawsze stawiam sobie PANA przed oczy, 

ON jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

TY ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię TWOJEJ radości 

i wieczną rozkosz 

po TWOJEJ prawicy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 10, 11-14. 18 

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej 

służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą 

zgładzić grzechów. 

JEZUS CHRYSTUS przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grze-

chy, zasiadł po prawicy BOGA, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele JEGO 

staną się podnóżkiem nóg JEGO”. 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary 

za grzechy. 

AKLAMACJAŁk 21, 36 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć przed SYNEM CZŁOWIECZYM 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 13, 24-32 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 

blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 

wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, przychodzącego w obłokach z wielką 

mocą i chwałą. 

Wtedy pośle ON aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron 

świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. 

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 

nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 

stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani SYN, 

tylko OJCIEC«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROLINA KÓZKA, MĘCZENNICA 
Urodziła się 2.VIII.1898 we wsi Wał-Ruda ok. 25 km od Tarnowa, 
w Galicji, wówczas w zaborze austriackim. 

Była jedną z 11 dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. 

7.VIII.1898, w parafialnym kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Radłowie przyjęła sakrament chrztu św. 

W latach 1904-12 uczyła się w lokalnej szkole podstawowej. 

Angażowała się w życie parafialne. Należała do Apostolstwa 
Modlitwy i była zelatorką Koła Żywego Różańca. Nosiła ze sobą 
różaniec. Odnotowano, że „często słyszano w czasie dnia jak 
szeptała ‘Zdrowaś Mario’, co tłumaczyć miała, iż przynosi to jej 
‘wielką radość w sercu’”… 

Była apostołką kultu Najświętszego Sakramentu i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przez Komunię św. wynagradzającą. 

Pomagała także swemu wujowi Franciszkowi Borzęckiemu, który 
założył we wsi bibliotekę i prowadził świetlicę. Wieczorami zbierali się w niej mieszkańcy 
okolicy, aby dowiedzieć co dzieje się w świecie, deklamować wiersze czy śpiewać pieśni 
patriotyczne i religijne. Śpiewano kolędy, Gorzkie Żale, Nieszpory… 

W spotkaniach uczestniczyła też Karolina. Prowadziła kartotekę biblioteczną, wspierała 
wuja w prowadzeniu świetlicy. Mówił o niej, że była jego prawą ręką… 

A w domu uczyła młodsze rodzeństwo katechizmu… 

W VI—VII.1914 wybuchła I wojna światowa. Okolice Tarnowa szybko zajęli Rosjanie. 

18.XI.1914 do domu Kózków zakołatało trzech rosyjskich żołdaków. Dano im chleba 
i odeszli. Później pojawiło się kolejnych trzech – i ci również, po nakarmieniu, odeszli. 
Pojawił się kolejny – dostał garnuszek śmietany i poszedł dalej… 

Ok. 9
00

 pojawił się jeszcze jeden. Był wściekły. Pytał o wojska austriackie. Ponieważ Jan, 
ojciec Karoliny, nie zrozumiał dokładnie pytania żołdak chwycił go za gardło… 

Wówczas zauważył 16-letnią Karolinę. Zadał i jej to samo pytanie. Odpowiedzieć miała 
„Skoro tata nie wie, to ja tym bardziej”… 

Wówczas żołdak zmusił Jana i Karolinę, by udali się z nim na posterunek… 

Po drodze, na skraju lasu, żołdak przystawił Janowi broń do piersi i rozkazał mu powrócił 
do domu. Ten, płacząc i protestując, uczynił to. Wówczas żołdak rzucił się na Karolinę. 

Broniła się i nawet zdołała się wyrwać. Pobiegła w kierunku zabagnionego lasu. Rosyjski 
drab ruszył za nią… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Florentinischer_Meister_um_1300_001.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.XI (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary z przeznaczeniem 
na organizację Światowych Dni Młodzieży. 

 Po Mszy św. o 1030 w domu rekolekcyjnym spotkanie 
dla dzieci i młodzież z cyklu „Kim jestem?”, organizowane 
przez wspólnotę oazową. 

 Jednodniowe rekolekcje dla narzeczonych, małżeństw 
i rodzin w parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, 
prowadzone przez ks. Piotr Pawlukiewicz. Program – 
w gablocie przed kościołem. 

 22.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 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. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 15.XI po sumie, 
w kościele. 

 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 
Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.XI 
(poniedziałek) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

17.XI 
(wtorek) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

18.XI 
(środa) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

19.XI 
(czwartek) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

20.XI 
(piątek) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

21.XI 
(sobota) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

22.XI 
(niedziela) 

845 
† Heleny, Jadwigi, Feliksa, Stefana i Władysławy CACKÓW, 

Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA 

1030 
† Stefana BARANA, 

Balbiny i Stanisława BARANÓW, 

Franciszki i Józefa KWIATKOWSKICH 

1200 
† Arkadiusza BARANA, w 9 rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Bolesława ZDUŃCZYKA 

1800 
† KASSIMA 

o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: NIEZWYKŁY KRZYŻ PAPIESKI 
W 1990 mieszkająca we wsi Stefkowa 

w Bieszczadach Janina Trafalska złamała 

kręgosłup i straciła sprawność nóg… 

7 lat później jej mąż Stanisław wyrzeźbił 

dla niej niewielki KRUCYFIKS. 

Zbliżał się Jubileuszowy Rok 2000. Do Wa-

tykanu pielgrzymkę zaplanowała delega-

cja samorządowców z Krakowa i okolic. 

Przed wyjazdem poproszono Stanisława 

o jakiś dar dla polskiego papieża… 

Stanisław Trafalski poradził się żony. Ta 

wskazała na KRUCYFIKS… 

Delegacja 2.VII.2000 przekazała GO same-

mu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II… 

25.III.2005. Wielki Piątek. Rzym. Rzesze 

wiernych, z lampionami w rękach, zgro-

madziły się wokół oświetlonych murów 

Koloseum na Drogę Krzyżową. 

Chory św. Jan Paweł II nie był już w stanie 

uczestniczyć. Oglądał nabożeństwo w telewizji, w prywatnej kaplicy. 

Gdy zaczęto rozważać tajemnicę XIV stacji św. Jan Paweł II poprosił, 

gestem – bo po operacji tracheotomii już nie mówił – o krucyfiks. 

Ze swej sypialni przyniósł mu go sekretarz, ks. Mieczysław Mokrzycki. 

św. Jan Paweł II na oczach całego świata złożył wówczas, oparł, przytulił 

głowę do KRUCYFIKSU. Ktoś później powiedział: „To nie papież dźwigał krzyż, 

ale to krzyż wtedy dźwigał papieża”… 

W Stefkowej transmisję oglądał syn p. Trafalskich, Sebastian. Krzyknął: 

– „Mamo, czy to nie jest KRZYŻ, który wyrzeźbił tata?” 

„Coś ty, takich krzyży są tysiące…” – odpowiedziała z kuchni matka. 

Ale niezwykłej scenie przyjrzał się bliżej ojciec, Stanisław: 

– „Janino! To ten sam KRZYŻ, który ci kiedyś zrobiłem!” 

– „Niemożliwe!” – usłyszał w odpowiedzi szept żony… 

Niemożliwe stało się rzeczywistością. 

św. Jan Paweł II zmarł 2.IV.2005. Dwa tygodnie później, 19.IV.2005, papie-

żem został Benedykt XVI. Jednym z jego sekretarzy został ks. Mokrzycki. 

Jeszcze w IV.2005 odwiedził rodziców w Łukawcu i zostawił im KRUCYFIKS. 

1.V.2005 rodziców ks. Mokrzyckiego, późniejszego arcybiskupa lwow-

skiego, odwiedził proboszcz parafii Kraczkowa k. Rzeszowa, ks. Mieczysław 

Bizior. Poprosił o krzyż. W odpowiedzi usłyszał: „Niech ten KRZYŻ idzie, 

niech go ludzie adorują, niech się przy nim modlą”… 

Odtąd nominalnie przebywa w Kraczkowie. Ale tak naprawdę peregrynuje 

po świecie. Był we wszystkich regionach Polski. Był też na Ukrainie, 

Szwecji, na Węgrzech… Wszędzie witały go tłumy czcicieli. 

2.IV.2010, w Wielki Piątek – piątą rocznicę przejścia do PANA św. Jana 

Pawła II – był niesiony podczas Drogi Krzyżowej w Warszawie. Na Kra-

kowskim Przedmieściu podszedł do NIEGO prezydent Lech Kaczyński z żo-

ną oraz biskup polowy Tadeusz Płocki. Oddali KRZYŻOWI hołd… 

Osiem dni później, 10.IV.2010, zginęli Smoleńsku… 

A p. Janina Trafalska mówi dziś: „Cierpienie jest dla mnie trudne. [Ale] PAN 

BÓG daje nagrody nawet wtedy, gdy na nie człowiek nie zasłuży”… 

il. JAN PAWEŁ II Z NIEZWYKŁYM KRUCYFIKSEM, 25.III.2005, Watykan; źródło: milosierdzie.szczecin.pl 

PIEŚŃ O WOJNIE TURECKIEJ 
Posłuchajcie, ja was proszę, o wojnie tureckiej […] 

Zaraz do miasta, do Wiednia, Turcy przystąpili […] 

I przyjechał pan turecki, monstrancyję zdjęli, 

Siedemdziesiąt zakonników przed klasztorem ścięli, 

A i pannom zakonnicom żli piersi nożami, 

A PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT deptali nogami. 

Dzieci bili, zabijali, na bagnety brali, 

Nieszczęsne matki patrzały, z żalu umierały. 

Krew płynęła strumieniami z okien na ulice, 

Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamienice 

I już wszyscy potrwożeni, już we krwi stanęli, 

I o pomoc MATKĘ BOŻĄ gorliwie prosili. 

I przyjechał król Sobieski, do kościoła bieży, 

Upadł przed NAJŚWIĘTSZĄ PANNĄ i tam krzyżem leży. 

Wtem zawołała z obrazu: „Powstań na kolana! 

O powstań, królu Sobieski, na Turka – pogana!”. 

O i powstał król Sobieski, który krzyżem leżał, 

I na Turka poganina czym prędzej pobieżał […] 

„O, PRZENAJŚWIĘTSZA PANIENKO, dopomóż mi sama, 

Bo ja już idę wojować na Turka pogana!”. 

I PRZENAJŚWIĘTSZA PANIENKA sama w wojnie była 

I o pomoc swego SYNA, o pomoc prosiła. 

I PRZENAJŚWIĘTSZA PANIENKA sama w wojnie była 

I z pomocą swego SYNA Turków oślepiła. 

Zobaczywszy, BÓG NAJWYŻSZY, z nieba wysokiego, 

Spuścił na nich deszcz kamienny, wybił do jednego. 

Ci, którzy żywi zostali, wzięli rejterować, 

Poprzysięgli, że nie przyjdą do Polski wojować… 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAROLINA KÓZKA, MĘCZENNICA, DOKOŃCZENIE 
Tyle widziało dwóch rówieśników Karoliny, świadków. Odtąd ślad po Karolinie zaginął. 

Nie szukano Jej. Wieś była sterroryzowana i dopiero 4.XII odnaleziono Jej ciało. 

Miała przeciętą arterię szyjną. Od lewego obojczyka ku prawej piersi ciągnęła się głęboka 
rana. Bose, ubłocone nogi były podrapane kolcami ostrężyn i głogów… 

Dopiero gdy obmywano Jej ciało okazało się, że cała pokryta była ranami ciętymi. Ale 
pozostała czysta, nietknięta… 

Rosyjskiego zbrodniarza nigdy nie odnaleziono. Powrócił do swoich… 

W pogrzebie 6.XII.1914 wzięło udział około 3,000 osób. 

Zmarłą prawie natychmiast otoczył kult męczeństwa i świętości. 

Beatyfikowana została 10.VI.1987 przez  św. Jana Pawła II, podczas pamiętnej trzeciej 
papieskiej pielgrzymki do Polski. (uroczystość 18 listopada 

il.: KAROLINA KÓZKA; ok. 1912; źródło: commons.wikimedia.org 

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://milosierdzie.szczecin.pl/AktualnosciCzytaj.aspx?a=568
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C5%82._Karolina_K%C3%B3zka.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

