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TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CHRYSTUS SĘDZIA, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), fragment, 1447, 
fresk, kaplica Madonny di San Brizio, katedra w Orvieto; źródło www.wga.hu 

Z Z Z Z PIERWSZEJ PIERWSZEJ PIERWSZEJ PIERWSZEJ KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA DDDDANIELAANIELAANIELAANIELADn 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. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs16 
REFREN: StrzeżStrzeżStrzeżStrzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem mnie, mój Boże, Tobie zaufałem mnie, mój Boże, Tobie zaufałem 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 Z LISTU Z LISTU Z LISTU ŚŚŚŚWWWW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO HHHHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓWHbr 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 grzechy, 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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Mt 5,3 Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    MMMMARKAARKAARKAARKAMk 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:    ŚŚŚŚWWWW....    KKKKATARZYNA ATARZYNA ATARZYNA ATARZYNA AAAALEKSANDRYJSKALEKSANDRYJSKALEKSANDRYJSKALEKSANDRYJSKA    
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii jako córką króla Kustosa. 
Otrzymała gruntowne wykształcenie. Słynęła z urody. Podczas prześladowania 

chrześcijan przez cesarza 
Maksencjusza (lub Maksy-
minusa II, ok. 307/312?) 
została przymuszona do 
złożenia ofiary bogom. 
Odmówiła głosząc prawdę 
o Bogu Jedynym. Wów-
czas cesarz zarządził 
dysputę między Katarzyną 
a pięćdziesięciu tamtej-
szymi filozofami i retorami. 
Katarzyna wykazała się 
takim kunsztem, udowad-
niając prawdziwość wiary 
chrześcijańskiej, iż dopro-
wadziła wielu z nich, w 
tym żonę cesarza, do 
Chrystusa. 
Miała wtedy 18 lat. Cesarz 
rozgniewany obrotem 
sprawy skazał ją na głód, 
tortury, łamanie kołem. 
Modlitwa jej sprawiła, że 
podczas miażdżenia ko-
łem zstąpił anioł i spowo-
dował, że rozpadło się ono 
w rękach kata. Ostatecz-
nie wykonano wyrok przez 

ścięcie… 
Inna legenda wspomina o cudownym przeniesieniu jej ciała przez anioły na Górę 
Synaj, gdzie do dziś mieści się klasztor pod jej wezwaniem. Prowadzi do niego 
3000 schodów, wykutych w skale. 
Aczkolwiek jej rzeczywiste istnienie jest kwestionowane, do naszych czasów 
dotrwały świadectwa historyczne datowane już na wiek IV (św. Rufin, Euzebiusz z 
Cezarei), a więc czasy bardzo bliskie opisywanym wydarzeniom. 
Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, uniwersytetów, adwokatów, 
bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, 
kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, modystek, 
mówców, notariuszy, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, 
uczonych, woźniców, zecerów. 
Należy do Czternastu Świętych Wspomożycieli. (uroczystość 25 listopada) 

il. ŚW. KATARZYNA ALEKSANDRYJSKA, CARAVAGGIO (1573, Caravaggio - 1610, Porto Ercole), ok. 1598, 

olejny na płótnie, 173×133 cm, kolekcja Thyssen-Bornemisza, Madryt; źródło www.wga.hu 

 

Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi"Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi"Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi"Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi"1 Tm 2, 

5. Melchizedek, . Melchizedek, . Melchizedek, . Melchizedek, "kapłan Boga Najwyższego""kapłan Boga Najwyższego""kapłan Boga Najwyższego""kapłan Boga Najwyższego"Rdz 14, 18, , , , 874 jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego  jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego  jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego  jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego 
"arcykapłana na wzór Melchizedeka""arcykapłana na wzór Melchizedeka""arcykapłana na wzór Melchizedeka""arcykapłana na wzór Melchizedeka"Hbr 5, 10; 6 , 20, "świętego, niewinnego, nieskalanego", "świętego, niewinnego, nieskalanego", "świętego, niewinnego, nieskalanego", "świętego, niewinnego, nieskalanego"Hbr 7, 26, który "jedną, który "jedną, który "jedną, który "jedną....  ofiarą udoskona ofiarą udoskona ofiarą udoskona ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są lił na wieki tych, którzy są lił na wieki tych, którzy są lił na wieki tych, którzy są 
uświęcani"uświęcani"uświęcani"uświęcani"Hbr 10,14, to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża., to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża., to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża., to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża.    [KKK, 1544]    
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.XI (niedziela): Rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania 
dzieci kl. II i ich rodziców do I Komunii św. Spotkania będą 
się odbywały w każdą 3-cią niedzielę miesiąca (poza 
ostatnim spotkaniem w maju, które odbędzie się w pierwszą 
niedzielę) na Mszy św. o 18:00. Obecność dzieci wraz z 
rodzicami ze szkół w Brześcach i Słomczynie obowiązkowa. 
Zapraszamy również bardzo gorąco dzieci i rodziców z 
innych szkół, ale mieszkających na terenie naszej parafii. 

 26.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA. Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. Po Mszy św. 
o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do 
Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego 
Najświętszemu Sercu Jezusa. Za publiczne odmówienie tego 
aktu uzyskuje się odpust zupełny. 

 Od niedzieli 5.XI została wznowiona „Szkoła Liturgiczna”. 
Spotkania mają miejsce w niedziele o 10:15 (przed Mszą św. 
o 10:30). Serdecznie zapraszamy do udziału w pogłębianiu 
rozumienia Mszy św., a tym samym do pełniejszego i 
bardziej owocnego w niej uczestniczenia. 

 Chrzty w listopadzie w 4-tą niedzielę miesiąca, 26.XI na 
sumie o 12:00. 

 28.XI (wtorek): Bezpłatne badania gęstości kości – wykrywa-
jące osteoporozę - w Ośrodku Zdrowia w Słomczynie 
od 9:00 do 16:00. Szczegóły w gablocie przed kościołem (w 
tym informacja o zapisach). 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Wiesław BIERNACKI, † 14.XI.2006, l. 50 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 
OFIAROWANIE DZIEWICY, SUEUR, Eustache le (1616/17, Paryż - 1655, Paryż), ok. 1641, olejny na 

płótnie, 102.5×101.6 cm, Ermitaż, St. Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na 
tym, że dzieci - nawet jeszcze nienarodzone - ofiarowywano służbie Bożej. 
Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w 
Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się 
czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, 
uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i 
asystowało podczas nabożeństw. 
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie 
utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła Bogu obietnicę, że 
jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu 
latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie 

poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało 
miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, 
prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. 
Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją 
wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat później stał się ojcem 
św. Jana Chrzciciela. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. 
Informacje o tym wydarzeniu pochodzą w dużej mierze z pism 
apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. Czytamy o tym 
w Protoewangelii Jakuba (ok. 140), Księdze Narodzin Błogosławionej 
Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela (apokryf VI w.), a także Ewangelii 
Narodzenia Maryi (również VI w.). Fakt ofiarowania potwierdzają także 
bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych, opartych na 
powadze apokryfów. 
Natomiast większość autorów katolickich odrzuca możliwość pobytu Maryi 
w świątyni, nie ma bowiem żadnego potwierdzenia w Piśmie świętym, by 
przy świątyni istniał jakiś przybytek dla dziewcząt. Wydaje się to rzeczą 
nieprawdopodobną, bo ich wychowaniem musiałyby się zająć niewiasty, a 
kobietom wstęp w obręb świątyni był zakazany. 
O ustanowieniu święta Ofiarowania Maryi w świątyni (21.XI) zadecydował 
jendakże w niemałej mierze paralelizm świąt Maryi i Jezusa. Skoro 
obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25.III) i Poczęcie Maryi (8.XII), 
Narodzenie Jezusa (25.XII) i Narodzenie Maryi (8.IX), Wniebowstąpienie 
Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15.VIII), to naturalne wydaje się 
obchodzenie, obok święta ofiarowania Chrystusa (2.II), także święta 
ofiarowania Jego Matki. 
Osobne święto - dla uczczenia tej tajemnicy - obchodzono najpierw w 
Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to poświęcono w 
Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny), potem od 
VIII w. na całym Wschodzie. W 1372 wprowadził je w Awinionie Grze-
gorz XI, a w 1585 Sykstus V rozszerzył je na cały kościół. 
„W tajemnicy [prezentacji-ofiarowania] wyraża się świadomość powołania, 
odpowiedź na odwieczną miłość i wola całkowitego i bezwzględnego 
oddania się tej miłości”List jubileuszowy Karola kard. Wojtyły z okazji 350-lecia szkoły i 400-lec ia Obrazu 

Matki Bożej Świętojańskiej w kościele św. Jana w Krakowie, 21.ix.1977. 

CZARNY PORTRET 
Madonno Hebanowa o dwóch pręgach na 

twarzy! 
Nazbyt pięknym był owal Twój święty. 
Za nas, wszystkie piękności, policzek Twój 

się żarzy, 
Nienawistnie pocięty ---- 

I żadne serca złote, srebrne, platynowe, 
żywe, czy z drogich kamieni, 
Nie ukoją, nie uciszą zdumienia, 
Które się w oczach Twych mieni… 

PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, Maria (1891, Kraków – 1945, 
Manchester) 

il. PORTRET MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ, 
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy (1885, Warszawa - 1939, 

Jeziory), 1924, pastel na papierze, 60×49 cm, Muzeum Literatury, Warszawa; źródło 
www.pinakoteka.zascianek.pl 

POCZET PAPIEŻY: STEFAN II (92) 
Był prezbiterem rzymskim. O jego wcześniejszym życiu nic nie wiadomo. 
Wybrany w 752 przez kler i lud rzymski - podczas 
oblężenia Rzymu przez Longobardów - zamieszkał 
na Lateranie. 
Zmarł po trzech dniach od wyboru, zanim został 
konsekrowany na biskupa. Według ówczesnego 
prawa kanonicznego przyjęcie konsekracji znaczyło 
objęcie władzy, z tego powodu przez całe 
średniowiecze nie uwzględniono jego pontyfikatu. 
W XV-XVI w. w ramach dyskusji na temat roli i praw kolegium 
kardynalskiego został uznany za papieża. Jednakże wraz z wydaniem 
Annuario pontificio w 1960 ponownie usunięto go z oficjalnej listy, co 
umotywowano faktem, że bez sakry biskupiej nie mógł pełnić funkcji 
papieża (biskupa Rzymu). Wywołuje to problem z numeracją kolejnych 
papieży o imieniu Stefan - jego następca figuruje czasem pod imieniem 
Stefana II, czasem Stefana III, a także jako Stefan II (III) lub Stefan (II) III. 
Stefan II został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie. 
Trzy dni posługi papieskiej Stefana II to najkrótszy pontyfikat w historii. 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


