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Chrystus jest Chrystus jest Chrystus jest Chrystus jest 690, 695 greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa,  greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa,  greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa,  greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa, 
ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani 
przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowieprzez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowieprzez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowieprzez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie21Por. 1 Sm 9, 16;10, 1; 16,1. 12-13; I Krl 1, 39, kapłani, kapłani, kapłani, kapłani22Por. Wj 29, 7; Kpł 8, 12, a w rzadkich przypadkach prorocy, a w rzadkich przypadkach prorocy, a w rzadkich przypadkach prorocy, a w rzadkich przypadkach prorocy23Por. 1 Krl 19, 

16. Takim namaszc. Takim namaszc. Takim namaszc. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwozonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwozonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwozonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo24Por. Ps 2, 2; Dz 4, 26-27. . . . 
Mesjasz miał być namaszczony Duchem PańskimMesjasz miał być namaszczony Duchem PańskimMesjasz miał być namaszczony Duchem PańskimMesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim25Por. Iz 11, 2 równocześnie  równocześnie  równocześnie  równocześnie 711-716, jako król i kapłan, jako król i kapłan, jako król i kapłan, jako król i kapłan26Por. Za 4, 14; 6, 13, ale także jako prorok, ale także jako prorok, ale także jako prorok, ale także jako prorok27Por. Za 4, 14; 6, 13. Jezus . Jezus . Jezus . Jezus 
wypełnił mesjańską wypełnił mesjańską wypełnił mesjańską wypełnił mesjańską 783 nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla.    [KKK, 436 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
CHRYSTUS PANTOKRATOR, nieznany pisarz ikon cerkwi Eliasza w Wiazeniu nad rzeką Onega, XIII-XIVw., 

tempera na panelu, 64.5×41.5 cm, Ermitaż, Sankt Petersburg; źródło www.hermitagemuseum.org 

Z Z Z Z DRUGIEJ DRUGIEJ DRUGIEJ DRUGIEJ KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI SSSSAMUELAAMUELAAMUELAAMUELA2 Sm 5,1-3 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i 
oświadczyły 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. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs 122 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PanaIdźmy z radością na spotkanie PanaIdźmy z radością na spotkanie PanaIdźmy 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKOLOSANOLOSANOLOSANOLOSANKol 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, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla 
Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Mk 11,10 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; 
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDWANGELII WEDWANGELII WEDWANGELII WEDŁUG ŁUG ŁUG ŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 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:    ŚWŚWŚWŚW....    EEEEDMUND DMUND DMUND DMUND CCCCAMPIONAMPIONAMPIONAMPION    
Urodził się w 1540 w Londynie jako syn księgarza. W 1564 uzyskał w Oxfordzie 
tytuł mistrza nauk wyzwolonych. 
W owym czasie wszyscy obywatele Anglii musieli składać przysięgę 
supremacyjną, proklamowaną przez parlament angielski w 1534, która uznawała 
króla Anglii głową Kościoła katolickiego w Anglii. Edmund złożył ją również. Nieco 
później przyjął diakonat z rąk anglikańskiego biskupa, Cheney'a. Stale jednak czuł 
w sercu rozterkę i wyrzuty sumienia… Studium Ojców Kościoła przekonało go o 
wyłącznej autentyczności Kościoła katolickiego, do którego wstąpił w 1573. Za 
okazywanie jawnej sympatii prześladowanym musiał cierpieć szykany. Nie 
dopuszczono go m.in. do objęcia katedry profesora w Dublinie. 
Ratować się musiał ucieczką i schronił się w Douai (Francja), gdzie istniało 
kolegium jezuickie, założone dla kształcenia kapłanów dla Anglii. Ukończył tam 
studia teologiczne. Wykładał homiletykę. Został jezuitą. 
Nowicjat odbył w Czechach, gdzie w 1579 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Prowadził tam sodalicję mariańską. Obdarzony talentem literackim pisał wiersze i 
dramaty dla teatrów jezuickich kolegiów. Jako doskonały mówca był także chętnie 
zapraszany z kazaniami. 
W 1580 został wezwany do Rzymu. Grzegorz XIII organizował wyprawę jezuitów 
do Anglii, dla roztoczenia tajnej opieki nad pozostałymi jeszcze w ukryciu 
katolikami. W drodze, w Reims, poinformowano jednakże wybranych, że władze 
angielskie wiedzą o inicjatywie i przygotowały na nich zasadzkę. Wobec tego 
jezuici na własną rękę próbowali, w przebraniu, przedostać się do Anglii. 
Edmundowi wraz z o. Robertem Personsem udało się szczęśliwie tam przybyć. 
Udał się do Londynu. Policja wpadła jednak na jego trop. Edmund uciekł i 
potajemnie pełnił swoją misję w innych hrabstwach. Dla uświadomienia 
anglikanów napisał, ze swadą i pięknym językiem, podpisaną imieniem i nazwis-
kiem, broszurkę Decem rationes (Dziesięć dowodów), „iż przeciwnicy Kościoła w 
porządnej o wierze dyspucie muszą przegrać”. Udało się ją wydrukować w 
Londynie. Na otwarciu wykładów w Oxfordzie znaleziono 400 jej egzemplarzy… 
Władze rozpoczęły poszukiwania autora. Próba kolejnej ucieczki się nie powiodła. 
Został, wraz z dwoma jezuitami, ujęty. 
Na głowie pojmanego umieszczono napis: Edmund Campion, szpieg jezuicki. 

dokończenie na odwrocie … 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. 

 Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju 
Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa (po Mszy św. 
o 12:00) można uzyskać odpust zupełny. 

 1.XII (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy na Mszy św. o 18:00, o trzeźwość naszej parafii. 

 2.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. Rozpoczyna się czas 
duchowego przygotowania do jak najgłębszego przeżycia 
Świąt Bożego Narodzenia. 

 Suma o 12:00 będzie odprawiona w intencji 
tegorocznych pielgrzymów do Częstochowy. 

 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 
sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na 
Warszawskie Seminarium Duchowne. 

 Opłatki wigilijne dostępne będą na terenie kościoła, 
przed i po Mszach św., u P. Organisty. Ze względu na 
stan zdrowia P. Organista nie będzie ich roznosił po 
domach naszej parafii. 

 Ostatni dzień zgłoszeń na przyszłoroczną pielgrzymkę na 
przełomie czerwca i lipca do Lourdes i Fatimy. Chętnych 
prosimy! o zapisywanie się u księży. 

 9.XII (niedziela): II Niedziela Adwentu. Tradycyjnie 40-godzin-
ne Nabożeństwo Eucharystyczne, połączone z rekolekcjami 
adwentowymi, w naszej parafii. Podejmijmy wysiłek takiego 
uporządkowania swojego czasu, aby wziąć udział w tych 
duchowych ćwiczeniach! 

 Chrzty w grudniu, tradycyjnie, w 1szy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25.XII, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 
22.XII w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 23.XII po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ŚLUBY 
24.XI.2007 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Marek Dariusz KRALEWSKI i Ewa KORNASZEWSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 
ZAPOWIEDZI 
 Zapowiedź II: Maciej PUCHALSKI, kawaler z parafii Św. Jana 

Chrzciciela w Białymstoku, i Paulina STRZELECKA, panna z 
Brześc, parafia tutejsza 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zdzisław ŚWIĄTEK, † 11.XI.2007, l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    EEEEDMUND DMUND DMUND DMUND CCCCAMPIONAMPIONAMPIONAMPION, dok.    
Przewieziono go do Londynu i wleczono po 
ulicach miasta. Rozprawa sądowa odbyła 
się wobec samej królowej Elżbiety I. 
Usiłowano, groźbami i obietnicami, skłonić 
go do odstępstwa od wiary. Edmund bronił 
się, że w sprawach doczesnych uznaje 
władzę królowej, nie może jej jednak uznać 
w sprawach religijnych. Wtrącono go więc 
do więzienia i torturowano (dwukrotne 
rozciąganie…). Nie złamano go jednak: 
został oskarżony o zdradę stanu i skazany 
przez sąd na karę śmierci. 
Na szafot (1581, twierdza Tilburn, Londyn) 
szedł ze słowami Te Deum laudamus na 
ustach. Modlił się o nawrócenie królowej. 
Powieszono go (na krótki czas), jeszcze 
żywego okaleczono, ścięto głowę, a resztę 
ciała pokrojono na cztery części… 
Śmierć jego stała się głośnym wydarzeniem 
w Europie, a jego Decem rationes 
doczekało się przekładów na wiele języków. 

Beatyfikowany został w 1886 przez Leona XIII, a kanonizowany w 1970 przez 
Pawła VI. (uroczystość 1 grudnia) 
il.: ŚW. EDMUND CAMPION, J.M. LERCH; Antwerpia, 1631, British Library, Londyn; 
źródło en.wikipedia.org 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (4): NASZA PANI Z WALSINGHAM 
Obecność Matki Bożej w Anglii zaczyna się w 1061 trzema wizjami Lady 
Richeldis de Faverches, wdowy żyjącej w posiadłości w Walsingham. 
Matka Boża miała ukazać Lady de Faverches domek w Nazarecie, gdzie 
archanioł Gabriel oznajmił Jej, iż pocznie i porodzi Syna Najwyższego. 
Pełna Łaski poprosiła Lady de Faverches o zbudowanie repliki Jej domku z 
Nazaretu, i poświęcenie go Zwiastowaniu Maryi i Wcieleniu Naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. Maryja obiecała: 
„Niech wszyscy potrzebujący i 
zmartwieni szukają Mnie w tym małym 
domku, który masz utrzymać dla mnie 
w Walsingham. Wszyscy, którzy mnie 
tam będą szukać, znajdą pocieszenie.” 
Domek postawiono. Podobno, Jak głosi 
stara ballada, gdy cieśle nie mogli 
poradzić sobie z zadaniem, Lady de 
Faverches ponownie zwróciła się o 
pomoc do Maryi. Gdy następnego ranka 
rzemieślnicy pojawili się na placu, 
domek już stał - 200m od miejsca, 
gdzie do tej pory pracowano. Jakość 
jego wykonania, zdaniem cieśli, 
„przekraczała ich umiejętności”. 
A Walsingham w czasach średnio-

wiecza stał się jednym z największym miejsc pielgrzymkowych w całej 
Europie. Naokoło drewnianego domku Maryi zbudowano kościół, by 
chronić go przed zagrożeniami natury. Do Walsingham pielgrzymkowało 
wielu królów angielskich: ostatnim z nich był Henryk VIII, który – przed 
zerwaniem z Kościołem Katolickim w 1534 i stworzeniem kościoła 
anglikańskiego – był tam trzykrotnie. Później Henryk zarządził zburzenie 
wszystkich katolickich świątyń i miejsc modlitw. Świątynia w Walsingham 
wraz z domkiem Maryi również zostały, w orgii zniszczeń po zarządzeniu 
królewskim, zburzone (pozostały ruiny). Dwóch mnichów augustiańskich 
stracono. Kilka lat później w Londynie zbeszczeszczono i spalono słynną 
figurę Maryi z Walsingham… 
Święty Domek z Walsingham został, pod kierownictwem Alfreda Pattena, 
pastora anglikańskiego, odbudowany w latach 20tych XXw. 
Kaplica Ciżemki (ang. Slipper Chapel), w której w czasach średniowiecza 
pielgrzymi, przed udaniem się boso Świętą Milą do Świetego Domku, 
zdejmowali buty (jak Mojżesz przed wejściem na Górę Synaj), mała 
kapliczka katolicka w pobliżu głównej świątyni, uniknęła szaleństwa 
reformacyjnego. Za Leona XIII w 1897 rozpoczęto (przez lata była kuźnią, 
oborą i stajnią) jej restaurcję. Pierwszą Mszę św. od czasów reformacji 
odprawiono w niej w 1934. Wtedy też biskupi katoliccy Anglii nadali jej 
status Narodowej Świątyni Naszej Pani w Anglii. 
I pielgrzymki powróciły do Walsingham… 
il.: NASZA PANI Z WALSINGHAM, Marcel BARBEAU (ur. 1925, Montreal), rzeźba w drewnie, koronowana w 1954 
- w imieniu Piusa XII - przez abpa O’Hara; źródło www.walsingham.org.uk 

1831: TYLKO ODZYSKAĆ OJCZYZNĘ PRAGNIEMY… 
Wszechmogący Boże! Ojców naszych 

Panie! 
W tobie nadzieja nasza i odwaga! 
O wsparcie Twoje, o swe 

zmartwychwstanie 
Lud twój Cię błaga! 

Dawno, o Panie, już nas jarzmo 
ciśnie! 

Dziedzinę naszą wrogi rozszarpały; 
Niech po dniach kary dzień łaski 

zabłyśnie, 
wróć nas do chwały! 

Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy, 
nie chcemy mordów, do łupiestw 

niezdolni; 
tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy, 
tylko być wolnym! 

WITWICKI, Stefan (1801, Janów Podolski – 
1847, Rzym), „Do Boga” 

il.: FRAGMENT SPOD GROCHOWA, KOSSAK, Wojciech (1857, 

Paryż - 1942, Kraków), 1906, olej na płótnie, 60×85 cm, 
własność prywatna; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


