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Prawda Boga jest Jego mądrością, która kieruje całym porządkiem 295 stworzenia i rządzenia światemPor. Mdr 13, 1-9. Tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemięPor. Ps 

115, 15., 32 może sam dać prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w jej relacji do NiegoPor. Mdr 7, 17-21. [KKK, 216] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
CHRYSTUS W MAJESTACIE, w „Aberdeen bestiary” („Bestiarz z Aberdeen”), ok. 1200, manuskrypt, historyczna 

kolekcja uniwersytetu w Aberdeen; źródło: www.abdn.ac.uk 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADn 7,13-14 

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa 

jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go 

przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a słu-

żyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 

panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 93 

REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu 

Pan króluje, oblókł się w majestat, 

Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, 

tak świat utwierdził, 

że się nie zachwieje. 

Twój tron niewzruszony na wieki, 

Ty od wieków istniejesz. Boże. 

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, 

Twojemu domowi przystoi świętość, 

po wszystkie dni, o Panie. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 1,5-8 

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Wład-

cą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas 

od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu 

swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 

przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przy-

chodzi, Wszechmogący. 

AKLAMACJAMk 11,10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 18,33b-37 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. 

Jezus odpowiedział: »Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci 

o Mnie?«. 

Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 

Ciebie. Coś uczynił?”. 

Odpowiedział Jezus: »Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 

wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd«. 

Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. 

Odpowiedział Jezus: »Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 

z prawdy, słucha mojego głosu«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. SALVATOR Z CAPPADOCII, MĘCZENNIK 
Urodził się w miejscowości Cappadocia we włoskich Abruzzach w 1853 w kato-
lickiej rodzinie Vincenzo i Annunziaty Lilli. 

Jako 17-letni chłopak wstąpił do braci mniejszych – franciszkanów, a pierwsze 
śluby złożył rok póżniej. 

W 1873 nowo-powstałe królestwo Włoch pod berłem 
Wiktora Emanuela II, w rezultacie polityki zjednoczenia 

półwyspu apenińskiego (co doprowadziło m.in. do 
odebrania Stolicy Świętej wszystkich, poza niewielkim 
skrawkiem Watykanu, ziem), i wpływów masońskich, 

zabroniło działalności religijnym zgromadzeniom… 

Salvator opuścił Włochy i udał się, by ukończyć 
przygotowania do stanu kapłańskiego, na 

wschód. Najpierw we franciszkańskich szko-
łach studiował filozofię w Betlejem, a potem 
teologię w Jerozolimie, gdzie w końcu w 1878 

został wyświęcony na kapłana. 

W Świętym Mieście pozostał jeszcze przez dwa 
lata posługując w kościele Św. Zbawiciela i bazy-

lice Grobu Świętego (Santo Sepolcro). Franciszkanie od lat 
pełnili (i do dziś pełnią) rolę przedstawicieli papieskich w Jerozolimie… 

W 1880 wyjechał na swoją pierwszą misyjną placówkę, do armeńskiego Marasco 
(dzisiaj – Turcja). Tam przez prawie 15 lat prowadził ożywioną działalność apos-
tolską, głównie wśród zamieszkujących tam Ormian. Wielu z nich przyprowadził 
z powrotem na łono Kościoła. 

Jego działalność nie ograniczała się jednakże do wypełniania wąsko rozumianych 
obowiązków duszpasterskich. Wśród powierzonej sobie trzódki zakładał nowe 
wioski, organizował pracę. Budował szkoły, kliniki i przytułki dla bezdomnych. 
Nauczał nowoczesnych zasad sanitarnych i higieny osobistej. Z ofiar i funduszy 
kościelnych nabył ziemię oraz sprzęt niezbędny dla jej uprawy. Gdy w 1891 
wybuchła i przez 6 tygodni pustoszyła okolicę cholera opiekował się jej ofiarami, 
niejednokrotnie osobiście pielęgnując chorych… 

W 1894 został mianowany proboszczem i przełożonym domu franciszkańskiego 
w Mujuk-Deresa, w pobliżu Marasco. Miejscowość ta znalazła się w centrum 
terenów objętych straszliwymi prześladowaniami Ormian przez islamskich 
Turków, mającymi wszelkie znamiona ludobójstwa i zwanymi niejednokrotnie 
ormiańskim holokaustem. Rozpoczęły się one już w 1890, ale właśnie w czasie 
objęcia funkcji proboszcza hordy tureckie najechały i Mujuk-Deresa. 

Namawiano go, jak i innych braci franciszkańskich, do opuszczenia Turcji – 
dla własnego bezpieczeństwa. Salvator odmówił. „Jestem pasterzem” – miał 
powiedzieć – „a miejsce pasterza jest wśród jego owczarni”. 

Przeznaczenie nie ominęło proboszcza z Mujuk-Deresa. W 1895 Salvator wraz 
z kilkoma parafianami, wśród których byli i zwyczajni wieśniacy, zostali 
aresztowani i zagnani do Marasco. Tam zażądano od nich, po raz kolejny, 
wyrzeczenia się wiary i przyjęcia islamu. Po raz kolejny zdecydowanie odmówili. 

Muzułmańscy oprawcy zadźgali ich bagnetami, a ciała spalili… 

W 1982 Męczennicy Ormiańscy, Salvator Lalli i 12 towarzyszy (siedmiu znanych 
z imienia to Baldji Ohannes, Khodianin Kadir, Kouradji Tzeroum, Dimbalac 
Wartavar, Ieremias Boghos, David Oghlou, Toros David), zostali beatyfikowani 
przez Jana Pawła II.… (uroczystość 22 listopada) 

il.: BŁ. SALVATOR LALLI; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/4v.hti
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=78800&pic=78800.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Po Mszy św. o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za pub-
liczne odmówienie tego aktu - odpust zupełny! 

 Jest to ostatnia niedziela liturgicznego Roku Kościelnego! 
 29.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania na spot-
kanie nowo narodzonego Króla Wszechświata! 

 Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone utrzymanie 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warsza-
wie. Aktualnie w Seminarium w Warszawie, studiuje 
na II roku nasz parafianin. Nasza parafia ma szczególny 
obowiązek zaangażować się modlitwą i ofiarą w to pię-
kne dzieło Bożej dobroci, które przygotowuje kapłanów 
do służby Chrystusowi i ludziom. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 Pan organista będzie rozprowadzał opłatki w zakrystii 

kościoła, po lewej stronie. 
 W zakrystii po lewej stronie będą także sprzedawane 

świece Caritas. Zebrane ofiary będą przeznaczone 

na potrzeby Caritas, która organizuje wigilie dla naj-

biedniejszych. 
 6.XII (niedziela): II niedziela adwentu. Tradycyjnie rozpoczyna 

się przeżywanie 40–GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARYSTYCZ-
NEGO, połączonego z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI. 
Starajmy się! tak zorganizować nasze zajęcia, aby zare-

zerwować czas na udział w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, naukach rekolekcyjnych i spowiedzi adwentowej. 

 RORATY będą odprawiane w dni powszednie o 7:00. 
Zapraszamy! dzieci i młodzież, zwłaszcza przygotowującą się 

do bierzmowania. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Władysław BĄCZKOWSKI, † 15.XI.2009, l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.XI 
(niedziela) 

8:45 
† Leokadii Henryka Zuber 

Władysławy i Stanisława Borowskich 

10:30 
† Lucyny Heleny Andrzeja Mentlak 

Stanisława Gącikowskiego Wiesława Golika 

12:00 ZA PARAFIAN 

18:00 
† Heleny Tadeusza Kornatowskich 

Zofii Stefana Niewiatowskich Zdzisława Piechal 

23.XI 
(poniedziałek) 

7:30  

18:00 
O błogosławieństwo i wszelkie łaski 

w 18tą r. urodzin 

24.XI 
(wtorek) 

7:30  

  

25.XI 
(środa) 

7:30  

  

26.XI 
(czwartek) 

7:30 
† Marianny Bączkowskiej w VIIImą r. śmierci 

Stefana Bączkowskiego 

  

27.XI 
(piątek) 

7:30  

18:00 † Ryszarda Murawskiego 

28.XI 
(sobota) 

7:30  

  

17:30  Andrzeja Kowalczyka 

18:00  Zdzisława Ireny Romualda Kłos 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (52): POKŁON MUŁA W RIMINI 
W 1227 w Rimini Antoni z Padwy prowadził dysputę z katarskim 

heretykiem, Bonovillo, o prawdzie substancjalnej, rzeczywistej obecności 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Gdy argumenty i logika zawodzą pozostaje odwołanie się do gestu Piłata: 

„Gdzie jest prawda?”. I tak też uczynił Bonovillo. Nie będąc w stanie 

pokonać Antoniego w dyskusji odwołał się do losu: „Założymy się! 

Przetrzymam jedno ze swoich zwierząt przez 3 dni bez jedzenia, po czym 

przyprowadzę je w miejsce publiczne i postawię przed misą pokarmu. 

Wtedy Ty staniesz przed nim z chlebem, który – jak twierdzisz – jest 

Ciałem Chrystusa. Jeżeli zwierzę zamiast zacząć się posilać odda cześć 

Twemu Bogu, uwierzę i wezmę 

udział w wierze Twojego 

kościoła”. 

I Antoni przyjął wyzwanie! 

Uzgodnionego dnia na Grand 

Piazza zgromadziły się tłumy. 

Antoni pojawił się z konse-

krowaną Hostią w dłoniach – 

heretyk prowadził muła. 

Antoni poprosił o ciszę i zwró-

cił się ku zwierzęciu: „Przez 

imię i w imię twego Stwórcy, 

którego ja, niegodny Jego słu-

ga, trzymam w moich dłoniach, nakazuję ci: podejdź natychmiast i oddaj 

pokłon twemu Panu, z całym należnym Mu szacunkiem…”. 

I zdumieni świadkowie ujrzeli, jak muł odwrócił się od ofiarowywanej mu 

strawy i poczłapał ku kapłanowi z Hostią! Gdy się zbliżył ugiął przednie 

nogi, pochylił głowę do ziemi i zastygł w bezruchu… 

Widząc to adwersarz Antoniego padł mu do nóg i publicznie wyznał błędy 

swej postawy i czynów… 

il. CUD Z MUŁEM, HEINTZ, Józef młodszy (ok. 1600, Augsburg - ok. 1678, Wenecja), fragm., olejny na płótnie, 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

TWYM ZMARTWYCHWSTANIEM ŻYJĘ!… 
Twym zmartwychwstaniem żyję! Ono śmierć 

Mojego życia w Twoje życie zmienia - 

I oddech Twój rozszerza moją pierś, 

I światłość Twa mą ciemność rozpromienia. 

I jestem pełny Ciebie! Czuję: Ty 

Stanąłeś we mnie - i trwasz zmartwychwstały - 

I Twoją krwią tętno krwi mojej drży, 

I hańba ma jest pełna Twojej chwały! 

Grobowca mego odrzucony kamień, 

Zrzucone śmierci mego życia pęta 

I Ty podnosisz w mym ramieniu ramię, 

I w głosie hańby mej brzmi moc Twoja święta - 

I Tyś jest we mnie - a ja w Tobie, Panie! 

I żyję Twoim wielkim zmartwychwstaniem 

BĄK, Wojciech (1907, Ostrów – 1961, Poznań) 

POCZET PAPIEŻY (146): BENEDYKT IX 
Teofilatto di Tuscolo, był synem hrabiego Alberyka III i bratankiem papieży 

Benedykta VIII i Jana XIX. W 1032 w chwili wyboru (dzięki ojcu) był osobą 

świecką, bardzo młodą (miał ok. 20 lat). Przybrał imię Benedykta IX. 

Przez pierwsze 12 lat (1032-1044/1045) pod względem teologicznym 

i w zakresie jurysdykcji administracyjnych jego pontyfikat przebiegał 

ortodoksyjnie, ale pod względem moralnym jak i społecznym jego zacho-

wanie angielsko-języczna Catholic Encyclopedia nazwała „poniżeniem 

Tronu Piotrowego”. 

W 1044 niezadowolenie z jego rządów 

doprowadziło do rewolty mieszkańców Wiecz-

nego Miasta, wygnania zeń papieża, i wybór 

bp. Jana z Sabiny (Sylwester III). Benedykt 

ekskomunikował anty-papieża i wkrótce 

powrócił do Rzymu na czele wojsk nie-

mieckich. Ale jeszcze w 1045 sprzedał swój 

urząd – pierwszy i jedyny taki akt w dziejach 

Kościoła – Giovanniemu Grazianowi, swemu 

ojcu chrzestnemu (Grzegorz VI). 

Wkrótce powrócił ponownie i … wygnał Grzegorza, 

co doprowadziło w 1046 do zwołania, przez króla Henryka III, synodu w Su-

tri. Tam złożono z tronu wszystkich trzech pretendentów, i wybrano 

Suitgera z Bambergu (Klemensa II). 

Jednak rok później Klemens umarł i ponownie, po raz trzeci (jedyny taki 

przypadek w historii) na Stolicy Piotrowej zasiadł Benedykt. Szybko został 

wygnany, a następcą św. Piotra został Poppon z Brixen (Damazy II). 

A w 1049 Benedykta ekskomunikowano… 

Benedykt resztę życia spędził w klasztorze w Grottaferrata koło Rzymu, 

pokutując za grzechy. Zmarł tamże na przełomie 1085/6. 

Za jego pontyfikatu Czesi zrabowali relikwie św. Wojciecha z Gniezna… 

il. BENEDYKT IX, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/h/heintz/joseph_y/miracle.html
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=145
http://www.swzygmunt.knc.pl/

