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Imię „Chrystus” oznacza „Namaszczony”, „Mesjasz”. Jezus jest Chrystusem, ponieważ „Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą”Dz 10, 38. On był „Tym, 

który , ma przyjść”Łk 7,19, przedmiotem „nadziei Izraela”Dz 28, 20. [KKK, 453] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
UKRZYŻOWANIE, CAMPAÑA, Pedro de (1503, Bruksela - 1580, Bruksela), ok. 1550, olejny na płótnie i desce, 

54×39 cm, Musée du Louvre, Paryż; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 Sm 5, 1-3 
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświa-

dczyły 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, 1-2.4-5 

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, 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. 

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«. 

PATRONKI TYGODNIA: ŚW. FLORA I MARIA Z KORDOBY, MĘCZENNICE 
W VIII w. prawie cały półwysep iberyjski znalazł się w rękach muzułmańskich. 

Ok. 849 rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Wtedy też śmierć za wiarę 
poniosły Flora i Maria. 

Maria pochodziła z mie-
szanej religijnie rodziny. 
Ojciec, właściciel ziemski 
w Elche, chrześcijanin, po-
ślubił muzułmankę, która 
wkrótce nawróciła się. 

Matka zmarła młodo i po jej 
śmierci ojciec wysłał syna, 
Walabonsusa, do klasztoru 
św. Feliksa, a córkę do kon-
wentu w Cuteclara… 

Walabonsus poniósł śmierć 
za wiarę w 851. Maria była tego świadkiem. Odważne wyznanie wiary przez brata, 
w obliczu śmierci, wstrząsnęło Marią. I to wtedy, podczas modlitwy o radę 
w kościele św. Acisclusa (męczennika z 204 r.), spotkała Florę. 

Flora pochodziła również z religijnie mieszanej rodziny. Matka, pochodząca z Au-
sianos, w pobliżu Kordoby, była chrześcijanką; ojciec, sewilczyk, muzułmaninem. 

Matka wychowała dwie córki w wierze prawdziwej. Natomiast syn – po śmierci 
ojca, prawnie głowa rodziny – został wyznawcą Allaha… 

Ok. 845 Flora, która ślubowała dziewictwo, uciekła z domu. Chciała w spokoju 
i ciszy cieszyć się wiarą i móc otwarcie oddawać hołd Bogu. Niestety, jej brat – 
osoba wpływowa w Kordobie – wymusił jej powrót, po czym próbował – groźbami 
i obietnicami – namówić do wyrzeczenia się wiary. Bezskutecznie. 

Oddał więc Florę w ręce władz, które skazały ją na biczowanie. Karę brutalnie 
wymierzono… Ale, gdy tylko rany się zagoiły, Flora uciekła ponownie. 
Przez sześć lat ukrywała się w Martos. Ale nie znalazła i tam spokoju. 
Zdeterminowana dać publiczne świadectwo swojej wierze wróciła do Kordoby. 

I wtedy, w kościele, spotkała Marię. Obie udały się na plac miejski, i przed mu-
zułmańskim sędzią, qâdî, publicznie wyznały swoją wiarę i zaatakowały islam jako 
wiarę pogańską. „Każdy, kto zaprzecza boskości Jezusa Chrystusa, kto nie wierzy 
w istotę Trójcy Świętej, odmawia chrztu, zniesławia chrześcijan i poniża 
kapłaństwo, jest skazany na potępienie” - ogłosiły. Natychmiast je aresztowano 
i osadzono w więzieniu - z prostytutkami. 

Obie zostały skazane na śmierć. Obie w 851 ścięto… 

Ciała męczennic wrzucono do rzeki, skąd udało się wyłowić ciało Marii. 
Pochowano ją w konwencie Cuteclara, natomiast relikwie głów obu męczennic 
umieszczono w bazylice św. Acisclo. Ciała Flory nie odnaleziono… 

Po śmierci Flora i Maria miały pojawić się innej więzionej za wiarę chrześcijance, 
Sabigotho. Ubrane w nowe szaty męczeńskie miały przepowiedzieć Sabigotho 
niedługie spotkanie, po tamtej stronie. I tak też wkrótce się stało… 

Męczeństwo Flory i Marii opisał św. Eulogiusz w Documentum Martyrii. Sam 
swoje uwolnienie z więzienia przypisywał wstawiennictwu świętych dziewic. Ale 
i on, 8 lat później, już jako abp Toledo, zaznał palmy męczeństwa… 

il.: MĘCZENNICY Z KORDOBY, fresk, Kordoba; źródło: picasaweb.google.com (uroczystość 24 listopada) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/campana/crucifix.html
http://picasaweb.google.com/lh/photo/V3Vkjkf04C00vUDOAvtD2Q
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Redakcja życzy naszemu Arcypasterzowi Kazimierzowi 

Nyczowi wszelkich łask Bożych w posłudze swojej owcza-
rni, zgodnie z przyjętą dewizą Ex Hominibus pro Homini-
bus, i gratuluje! wyniesienia do godności kardynalskiej. 

 21.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Jest to ostatnia niedziela liturgicznego Roku Kościelnego! 
 Po Mszy św. o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za pu-
bliczne odmówienie Aktu można uzyskać odpust zupełny! 

 Na sumie o 12:00 uroczyste promocje ministrantów 
na kolejne stopnie służby ołtarza. Pamiętajmy! w naszych 

modlitwach o tych sługach Najświętszej Ofiary! 
 28.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak naj-
głębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 

 Msza św. w intencji pielgrzymów na Święty Krzyż 
i do Miechowa oraz o pokój w Ziemi Świętej o 12:00. 

 Poczynając od I niedzieli adwentu: 
 Opłatki będą do nabycia w zakrystii. 
 Parafialny zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, 

będzie prowadził sprzedaż ręcznie wykonanych 
pocztówek świątecznych. Pocztówki, w cenie 5 zł, 
wyłożone będą na stoliku przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Całkowity dochód ze sprzedaży 
przeznaczony zostanie na potrzeby najuboższych 
dzieci z naszej parafii. Za wszystkie ofiary – 
serdeczne Bóg zapłać! 

 5.XII (niedziela): II NIEDZIELA ADWENTU. Tradycyjnie rozpo-

czyna się przeżywanie 40–GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA EUCHARY-
STYCZNEGO, połączonego z REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI. 
Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu 

aby znaleźć możliwość udziału w tych duchowych 
ćwiczeniach. 

 Księżą serdecznie dziękują tegorocznym pielgrzymom 
do Częstochowy za dar na rzecz parafii w postaci 4 paten 
używanych przy Komunii św. Bóg zapłać! 

 W czasie ferii zimowych, 12–19.II.2011, organizowany jest 
wyjazd na narty dla dzieci i młodzieży z naszej parafii 
w okolice Zakopanego. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych wyjazdu udziela ks. Wikariusz. Pomoc w organizowaniu 
wyjazdu, poprzez np. wparcie materialne, mile widziana! 

 Parafialny Zespół Caritas organizuje w nadchodzące ferie 
zimowe, w dniach 12-19.II.2011, obóz narciarski dla dzieci 
i młodzieży w Śniadce Drugiej (Góry Świętokrzyskie). Koszt: 
700.- zł. Zapisy przyjmuje p. Jolanta Kornaszewska. 
Tych, którzy zechcą wspomóc finansowo wyjazd najuboż-
szych dzieci z parafii, prosimy o wpłaty na konto: 

Parafia Rzym-Kat. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 
PKO S.A., VII O. w Warszawie 

nr r-ku 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 
z dopiskiem: Obóz Śniadka 

Za ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w listopadzie w 4tą niedzielę miesiąca, 28.XI na su-
mie. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla Wioletty i Piotra, w 2gą rocznicę ślubu 

23.XI 
(wtorek) 

730 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 9tą rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800  

24.XI 
(środa) 

730  

1800  

25.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Katarzyny OSUCH 

Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z całej rodziny OSUCHÓW 

26.XI 
(piątek) 

730  

1800  

27.XI 
(sobota) 

730  

1800 
† Zdzisława, Ireny, Romualda, Anny 

i Tomasza KŁOSÓW, 

Stefana i Stefanii MISZKURKE 

28.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJACZYKÓW 
1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW, w rocznicę śmierci 

1200 

W intencji: 

pielgrzymów na Święty Krzyż i do Miechowa 

i o pokój w Ziemi Świętej 
1800 † Jana NOGALA 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI (11): KRUCYFIKS Z GUADALUPE… 
Cudowny wizerunek MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE w Meksyku od lat stanowi 

jedną z największych zagadek naszej wiary. Gdy w 1531 pojawił się ON 

na płaszczu biednego Indiania, Juana Diego – pojawił się, bowiem 

„namalowała” go sama Matka Boża, która nakazała Juanowi zebrać 

do płaszcza kwiatów, i gdy ten przyniósł je ówczesnemu abpowi Meksyku 

jako dowód prawdziwości swych opowieści o objawieniach Dziewicy, 

na połach ukazał się ów WIZERUNEK – rozpoczęła się najbardziej 

niesamowita w historii fala nawróceń. Dosłownie w ciągu paru lat miliony 

Indian przyjęły Chrzest św.! 

Nie dziwmy się. Kwiaty, które 

zebrał św. Juan Diego (kano-

nizował go Jan Paweł II), 

wyrosły na jałowym wzgórzu, 

w środku zimy! Współczesna 

nauka nie jest w stanie 

wyjaśnić jak powstał OBRAZ! 

Płaszcz, wykonany z włókien 

agawy, nietrwałych, ulegają-

cych po kilkunastu latach 

rozkładowi, przetrwał do dziś! 

A w źrenicach Matki Bożej 

dostrzeżono „fotograficznie” odbitą (w każdym oku trochę inaczej) scenę 

z ukazania WIZERUNKU abpowi Meksyku przez Juana Diego! 

Nie dziwi więc również, że ów ŚWIĘTY WIZERUNEK był i jest solą w oku róż-

nych rewolucjonistów, zawładniętych ideą stworzenia „raju na ziemi”. Gdy 

w 1857, pod wpływem masonerii, uchwalono konstytucję Meksyku, 

formalnie „rozdzielono” kościół od państwa. W efekcie kolejni prezydenci, 

w tym sławetny Benito Juarez, coraz bardziej ograniczali działalność 

kościoła. W końcu zaczęły się jawne prześladowania. 

Zabroniono manifestowania wiary poza murami kościelnymi. Kościoły 

ogłoszono własnością państwa. Duchowni stali się osobami świeckimi – 

zabroniono im publicznego noszenia habitów. W 1867 zerwano konkordat 

z Watykanem. A w 1921 zamknięto wszystkie kościoły. 

Wszystkie, oprócz bazyliki w Guadelupie. Lewacy obawiali się, że „za-

aresztowanie” MADONNY Z GUADALUPE doprowadzić może do otwartego 

buntu… I wtedy, jak się podejrzewa, uknuto spisek by MADONNĘ zniszczyć. 

14 listopada 1921 ktoś (do dziś jego godność jest ukrywana!) umieścił 

pod CUDOWNYM OBRAZEM kosz kwiatów, a w nim dużą bombę. Gdy wy-

buchła ołtarz i pół sanktuarium leżało w gruzach… 

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Ale co ważniejsze – i niesamowite – nie u-

cierpiała i MATKA BOŻA! Nie pękła nawet cieniutka szybka JĄ osłaniająca! 

A pod OBRAZEM znaleziono wielki krucyfiks z brązu. To on przejął na siebie 

cały impet wybuchu. Przejął i wygiął się ratując MATKĘ INDIAN… 

Nawet ten brutalny akt nie zmienił nastawienia władz. Musiały upłynąć 

dziesięciolecia, wielu kapłanów, zakonnic i wiernych zaznało chwały 

męczeństwa w mężnym wyznawaniu swej wiary, by nastąpiły zmiany 

w oficjalnym położeniu kościoła. Dopiero pielgrzymki Jana Pawła II (który 

w pierwszej z nich, w 1979, witany był jako osoba świecka – zastanawiano 

się nawet, czy wolno mu chodzić po ziemi meksykańskiej w szatach 

papieskich!) doprowadziły w 1992 do zmiany konstytucji i zniesienia 

najbardziej uciążliwych ograniczeń działalności duszpasterskiej kościoła… 

A MADONNA Z GUADALUPE jakby obok tego, jakby wskazując wiernym, 

że zawirowania polityczne, choćby i najbardziej uciążliwe i najbardziej 

krwawe, to tylko przyczynek na drodze zbawienia, ku wieczności, trwała 

w swym CUDOWNYM WIZERUNKU. Trwała i trwali z Nią jej wierni słudzy, 

mieszkańcy Meksyku. 

Cudowny Krucyfiks, który w 1921 uchronił MADONNĘ Z KWIATÓW, 

przed atakiem lewackiego szaleńca, można dziś zobaczyć w przedsionku 

nowej bazyliki… 

il. Cudowny Krucyfiks z Guadalupe; źródło: www.sacred-destinations.com 

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. 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 
SEW 

http://www.sacred-destinations.com/mexico/mexico-city-basilica-guadalupe
http://www.swzygmunt.knc.pl/

