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Zasiadanie po prawicy OJCA oznacza zapoczątkowanie Królestwa MESJASZA, wypełnienie wizji proroka Daniela dotyczącej SYNA CZŁOWIECZEGO: 

„Powierzono MU panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły MU wszystke narody, ludy i języki. Panowanie JEGO jest wiecznym panowaniem, które 

nie przeminie, a JEGO Królestwo nie ulegnie zagładzie”Dn 7, 14. 

Od tej chwili Apostołowie stali się świadkami „Królestwa, któremu nie będzie końca”Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. [KKK, 664] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

 

CHRYSTUS KRÓL— LEONARDO da Vinci (1452, Anchiano – 1519, Clos Lucé) 

ok. 1500, olejny na płótnie, własność prywatne; źródło: artdaily.com 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 5, 1-3 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświad-

czyły Mu: 

„Oto my kości twoje i ciało. 

Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś 

na czele Izraela. 

I PAN rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz 

wodzem dla Izraela”. 

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 

przymierze z nimi wobec PANA w Hebronie. 

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. 

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

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

„Pójdziemy do domu PANA”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia PAŃSKIE, 

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię PANA. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 12-20 

Bracia: 

Dziękujcie OJCU, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 

w światłości. 

ON uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego SYNA, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 

ON jest obrazem BOGA niewidzialnego, PIERWORODNYM wobec każdego 

stworzenia, bo w NIM zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, 

i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, 

czy Zwierzchności, czy Władze. 

Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało stworzone. 

ON jest przed wszystkim i wszystko w NIM ma istnienie. 

I ON jest GŁOWĄ CIAŁA, to jest Kościoła. 

ON jest POCZĄTKIEM, PIERWORODNYM spośród umarłych, aby sam zyskał 

pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem BÓG, aby w Nim zamieszkała cała PEŁNIA, i aby przez NIE-

GO i dla NIEGO znów pojednać wszystko z sobą: i to co na ziemi, i to co 

w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez KREW JEGO Krzyża. 

AKLAMACJApor. Mk 11, 10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE; 

błogosławione JEGO królestwo, które nadchodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 23, 35-43 

Gdy ukrzyżowano JEZUSA, lud stał i patrzył. 

Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże 

teraz siebie wybawi, jeśli ON jest MESJASZEM, WYBRAŃCEM BOŻYM”. 

Szydzili z NIEGO i żołnierze; podchodzili do NIEGO i podawali MU ocet, 

mówiąc: „Jeśli TY jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. 

Był także nad NIM napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

„To jest Król żydowski”. 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał MU: „Czy TY 

nie jesteś MESJASZEM? Wybaw więc SIEBIE i nas”. 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: 

„Ty nawet BOGA się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 

sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale ON 

nic złego nie uczynił”. 

I dodał: „JEZU, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do SWEGO królestwa”. 

JEZUS mu odpowiedział: »Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze MNĄ będziesz 

w raju«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD BURDEN, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł ok. 1540 w hrabstwie 
Durham w Anglii – czyli w czasach kró-
lowej Elżbiety I Tudor, gdy monarchini, 
tak jak Henryk VIII, uznała się za głowę 
kościoła – prawd. w rodzinie anglikańskiej. 

Studiował w kolegium Corpus Christi 
na uniwersytecie w Oxford i tam przysz-
ło powołanie… 

W Anglii nie było aliści żadnego semi-
narium duchownego, udał się więc po-
tajemnie na kontynent i zapukał do bra-
my tzw. Angielskiego Kolegium w Reims, 
de-facto kontynuacji „katolickiego 
Uniwersytetu w Oxford” na wygnaniu. 

Tam też w 1584 przyjął święcenia kapłańskie. 

21.V.1586 w towarzystwie ks. Krzysztofa Whartona – byłego wykładowcy kole-
gium Trinity w Oxford – powrócił potajemnie w rodzinne strony, gdzie od 1584 
mocą tzw. Aktu Jezuickiego posługa kapłańska uznawana była za zdradę. 

W ukryciu – w specjalnych kryjówkach, zwanych „dziuplami kapłańskimi” – i prze-
braniu, przemieszczając się z domu do domu, posługiwał wśród wiernych 
katolików hrabstwa Yorkshire. Ale prawd. na przełomie 1587 i 1588 został przez 
agentów Elżbiety I aresztowany i osadzony w więzieniu na zamku York. 

Wraz z nim uwięziony był inny kapłan, Robert Dalby. Gdy tenże pierwszy 
zaprowadzony został przez sąd Edward miał zakrzyknąć: 

„Czy już na zawsze będę tu leżał jak zwierzę podczas gdy mój brat śpieszy już 
pozyskać oczekującą na niego nagrodę? Zaprawdę, niegodnym łaski cierpienia 
za CHRYSTUSA!” dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://artdaily.com/index.asp?int_sec=11&int_new=49017#.WDBMH9QrLCM
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.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 zakończenie Roku Miłosierdzia odmawiany jest Jubi-
leuszowy akt przyjęcia JEZUSA CHRYSTUSA za KRÓLA i PANA. 

 Na Mszy św. o 1800 spotykają się rodzice i dzieci, które 
przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. spot-
kanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 25.XI (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 
 27.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak 
najgłębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 

 Jeden z przedstawicieli grupy męskiej „W Połowie Drogi” 
– nasz parafianin – podzieli się doświadczeniami poszu-
kiwania odpowiedzi na dylematy co robić, gdy sukcesy 
zawodowe i rodzinne już nie wystarczają i pojawia się 
pytanie, co dalej z drugą połową życia? 
Otóż trzeba się – w męskim gronie – z tym zmierzyć 
i oddać Słowu BOŻEMU! 
Spotkania, moderowane przez ks. Proboszcza, we wtor-
ki, od 29.XI poczynając, o 1900. Zapraszamy! 

Zgłoszenia i pytania u ks. proboszcza Jacka Dzikowskiego 
i p. Artura Wójtowicza (+48 609 602 446). 
Informacje także na www.wpolowiedrogi.pl i stronie 
parafialnej. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca na sumie. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Marcin SADOLEWSKI, kawaler z parafii pw. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Komorowie, i Aleksandra Maria PSZKIT, panna z parafii 
tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Józefa KWIATKOWSKA  5.XI.2016 l. 89 

śp. Wojciech NALEŻYTY  2.XI.2016 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Marianny, w 15. rocznicę śmierci, i Stefana BĄCZKOWSKICH, 

Stanisławy i Kazimierza PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL 

1800 
† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH, 

ich rodziców i rodzeństwo 

22.XI 
(wtorek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla Anny, z racji urodzin 

1800 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

23.XI 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, w 4. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

24.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana BORECKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Wandy BORECKIEJ 

25.XI 
(piątek) 

730  

1800 dziękczynno–błagalna za Tymoteusza i Weronikę 

26.XI 
(sobota) 

730 
† Stanisława ZDUŃCZYKA, 

rodziców Zofii i Jana 

1800 
† Wiesława BIERNACKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Janiny, Władysława i Leszka BIERNACKICH 

27.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Leszka MATEJAKA, 15. rocznicę śmierci, 

Macieja MATEJAKA 

1200 † Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

1800 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, z racji imienin, 

Ewy MŁYNARCZYK 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI: CHRYSTUS FRASOBLIWY Z ŻEGOCINA 
W Żegocinie, założonej w 1. połowie XII w. mało-

polskiej wsi niedaleko Bochni, znajduje się wybu-

dowany w 1896 , murowany, neobarokowy kościół 

parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, a w nim 

niezwykła rzeźba CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO. 

JEJ autorem jest pochodzący z Żegociny Jakub 

Juszczyk, weteran walk legionowych czasów 

I wojny światowej, wybitny twórca regionalny. 

W czasie II wojny światowej został aresz-

towany przez Niemców już pierwszego dnia po 

napaści, 1.IX.1939. Z obozu jenieckiego 

zbiegł wszelako jeszcze tej samej jesieni 

1939 i schronił w rodzinnej Żegocinie. 

I wówczas od ówczesnego proboszcza 

otrzymał zamówienie na prace rzeźbiar-

skie w miejscowym kościele. Wykonał – 

w drewnie – ołtarz główny z figurą MATKI BO-

ŻEJ NIEPOKALANEJ. Wykonał też polichromo-

waną figurkę CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO, na-

wiązującą do przedstawianego w przydroż-

nych beskidzkich kapliczkach wyobrażenia. 

Rzeźbił JĄ w domu swego brata, gdzie 

mieszkał. „CHRYSTUS był tak naturali-

styczny” – wspominała bratanica – 

„że kiedy przyszedł żebrak i zobaczył 

obnażoną i zbroczoną krwią rzeźbę, uciekł z przerażeniem wołając: co wy 

temu człowiekowi robicie?” 

WIZERUNEK jest artystycznym wyrazem katastrofy II wojny światowej, gdy 

miejscowa ludność w szeregach Armii Krajowej przeciwstawiała się nie-

mieckiemu okupantowi. Być może symbolicznie wyraża też uczucia autora 

po zestrzeleniu nad niedaleką Łąktą Górną lotnika angielskiego RAF-u, 

Stefana Bohanesa, który wracał do Włoch, do bazy w Brindisi, znad pow-

stańczej Warszawy – Rosjanie wszak nie pozwalali na międzylądowanie 

na terenach po prawej stronie Wisły, które już były w ich rękach… 

REŻBA CHRSYSTUSA stanowi dziś najbardziej wyrazisty element żegocińskiej 

świątyni. Szczególnie skupia uwagę wiernych podczas Wielkiego Postu, 

gdy ustawiany jest na pod-wyższeniu przez jej głównym ołtarzem… 

il. JEZUS FRASOBLIWY, kościół pw. św. Mikołaja Biskupa, Żegocina; źródło: www.zegocina.pl 

PSALM DOBREJ WOLI… 
Zmiłuj się, PANIE! broń nas – bądź TY z nami! 

Nie! – darmo – teraz tu stać musim sami! 

Ach! wiem! – ta chwila już do nas należy; 

W ostatniej losów tej naszych przemianie 

Żaden TWÓJ cherub nam w pomoc nie zbieży! 

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś. PANIE! 

Lecz wspomnij – wspomnij, żeśmy dawne sługi – 

Że nim wiek począł się ten dziejów drugi, 

My w przeszłym wieku TWÓJ nakaz już czcili 

I nie czekali chwil spełnionych chwili, 

By uznać CIEBIE za ziemskiego władzcę 

W KRÓLOWEJ POLSKIEJ – TWOJEJ ziemskiej matce! 

Odkąd z mgły czasów naród wyjawiony, 

Z ciał polskich – polskich dusz wyszło miliony 

Z JEJ świętym w śmierci na ustach imieniem! 

Niech im dziś ONA odwspomni wspomnieniem – 

Niech, w wielką zmarłych tych ubrana chmurę, 

Na TWYCH niebiesiech do CIEBIE się modli, 

By nie związali nam stóp, dążnych w górę, 

Szatani z piekła – lub też ludzie podli. 

KRASIŃSKI, Zygmunt (1812, Paryż – 1859, Paryż), fragm. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EDWARD BURDEN, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Wkrótce i on stanął przed sądem. Rozprawa była krótka. Przysięgli nie mieli 
wątpliwości i sędzia skazał go na śmierć. 

Egzekucja miała miejsce 29.XI.1588. Przed śmiercią ów „łagodny i spokojny ka-
płan”, jak go określano, wyznał otwarcie swą wiarę i ostatni już raz nie zgodził się 
na złożenie tzw. Przysięgi Zwierzchności – uznania królowej za głowę Kościoła… 

Nie oszczędzono mu żadnej z części kary. Na chwilę powieszono go, po czym kat 
zdjął go – jeszcze żywego – ze stryczka, okaleczył go, rozciął mu brzuch i wyrwał 
wewnętrzne narządy, w tym serce, i na gasnących oczach umierającego wrzucił je 
do ogniska z okrzykiem: „Oto serce zdrajcy”. Na koniec zwłoki poćwiartowano… 

Ks. Dalby został stracony pół roku później, ks. Wharton w 1600. 

Wszyscy zostali beatyfikowani, 22.XI.1987, w gronie 85 angielskich i walijskich 
męczenników reformacji, przez św. Jana Pawła II.  (uroczystość 29 listopada) 

il. na odwrocie: EGZEKUCJA W ANGLII; źródło: devicesfotorture.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 Michał BOGDAN 
 

http://www.wpolowiedrogi.pl/
http://www.zegocina.pl/parafia/parzeg/sztuka/figurachrystusa/figurachrystusa.htm
http://devicesfotorture.blogspot.com/2016/01/hanged-drawn-and-quartered.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

