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Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, Sędziego żywych 

i umarłych. [KKK, 1051] 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 34, 11–12.15–17 

To mówi Pan Bóg: »Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał 

o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy zna-

dzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich 

owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni 

ciemne i mroczne. 

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko«, mówi 

Pan Bóg. »Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 

skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę 

pasł sprawiedliwie«. 

Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: »Oto Ja osądzę poszczególne 

owce, barany i kozły«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23, 1–2a.2b–3.5.6 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem: 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów, 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 20–26.28 

Bracia: 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka 

też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, 

tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej 

kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, 

w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie 

Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół 

pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już 

wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, 

który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 

AKLAMACJAMk 11, 10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; 

błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 25, 31–46 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce 

od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ‘Pójdźcie, błogosławieni Ojca 

mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 

świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie’. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: ‘Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i na-

karmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy wi-

dzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?’. 

Król im odpowie: ‘Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: ‘Idźcie precz ode mnie, 

przeklęci, w ogień wie-

czny, przygotowany dia-

błu i jego aniołom. 

Bo byłem głodny, a nie 

daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a nie daliś-

cie Mi pić; byłem przy-

byszem, a nie przyjęliś-

cie Mnie; byłem nagi, 

a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzie-

niu, a nie odwiedziliście 

mnie’. 

Wówczas zapytają i ci: 

‘Panie, kiedy widzieliś-

my Cię głodnym albo spra-

gnionym, albo przyby-

szem, albo nagim, kie-

dy chorym albo w wię-

zieniu, a nie usłużyliśmy 

Tobie?’. 

Wtedy odpowie im: ‘Za-

prawdę powiadam wam: 

Wszystko, czego nie uczy-

niliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście 

i Mnie nie uczynili’. 

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«. 

PANTOKRATOR: ZOGRAF, Jovan (XIV w., metropolitan) 1394, deska, tempera; 131×88.5 cm, Muzeum Ma-
cedonii, Skopje (z cerkwi Przemienienia Pańskiego, Zrze, Prilep); źródło: www.orthodoxphotos.com 

PATRONKI TYGODNIA: BŁ. ANIELA OD ŚW. JÓZEFA I 16 SIÓSTR, MĘCZENNICE 
14.IV.1931 w Hiszpanii proklamowano 
Drugą Republikę. 9.XII.1931 uchwalono 
„świecką” konstytucję. 16.I.1932 usunię-
to religijne symbole ze szkół. 2.II.1932 
wprowadzono prawo rozwodowe. W tym 
samym roku 6.II państwo przejęło cmen-
tarze, a 11.III usunięto nauczanie religii 
ze szkół. 17.V.1933 ograniczono działal-
ność zgromadzeń religijnych. 

Za ustawami i rozporządzeniami szły 
akty przemocy. Od 19.XI.1933 do X.1934, 
w czasie pierwszej fali „rewolucyjnej 
czujności”, zamordowano 33 kapłanów i 
braci zakonnych… 

16.II.1936 władzę objął „Front Ludowy”, 
a 17/18.VII.1936 rozpoczęło się Pow-
stanie Narodowe gen. Franco. 

W czasie jego trwania lewacy zamordo-
wali 6832 kapłanów i braci zakonnych, 
w tym 4184 księży diecezjalnych (12 bi-
skupów), 2365 braci świeckich i 283 za-
konnice. Katolików, wiernych Kościo-
łowi nie da się nawet policzyć… 

W dzień po ogłoszeniu Powstania Narodowego siostra Aniela od św. Józefa, 
przełożona generalna zgromadzenia Nauki Chrześcijańskiej, wyrzucona przez 
lewackie władze ze swego domu zakonnego, przeniosła się ze wszystkimi współ-
siostrami do prywatnego domu na obrzeżach Walencji. 

Przez cztery miesiące, w pełni świadome grożącego niebezpieczeństwa, siostry 
wiodły życie kontemplacyjne, poświęcając się modlitwie. Wiedziały, że „dobre i złe 
uczynki zostaną zważone, zmierzone i policzone przez Tego, kto wi,e jak je użyć 
dla naszego dobra”, jak mówiła im przełożona, s. Aniela… 

19.XI.1936 do domu, gdzie przebywały, wpadła lewacka bojówka. Następnego 
dnia, w Picadero de Paterna, je rozstrzelano. Świadkowie relacjonowali, że w os-
tatnich słowach wybaczały swoim oprawcom, w imię Pana, Jezusa Chrystusa… 

Beatyfikował je, 1.X.1995, Jana Paweł II. Papież mówił wówczas: 

„Praktykując to, czego tyle razy nauczały podczas lekcji katechizmu, siostry 
przeżyły swoje ostatnie miesiące szyjąc odzież dla tych, którzy mieli je zabić. 
Ich śmierć i wyniesienie do chwały mówią nam zatem o mocy Zmartwychwstałego 
i o konieczności podjęcia z poświęceniem zadania ewangelizacji.” 

 (uroczystość 20 listopada) 

il. BŁ. MĘCZENNICE Z PATERNA, obraz beatyfikacyjny; źródło: www.igw-resch-verlag.at 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.orthodoxphotos.com/Icons_and_Frescoes/Icons/Jesus_Christ/3.shtml
http://www.igw-resch-verlag.at/seligeheilige/band3/lloret.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 20.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Za publiczne odmówienie tego aktu można zyskać 
odpust zupełny. 

 27.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak naj-

głębszego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. 
 Poczynając od I niedzieli adwentu: 

 w zakrystii będą do nabycia opłatki. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzić będzie 

adwentową zbiórkę produktów dla najuboższych 
rodzin z parafii. Do kosza wystawionego przy ołtarzu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbierane będą 

towary o przedłużonym terminie ważności (mąka, 
cukier, ryż, kasza, makaron, konserwy, słodycze, 
przyprawy, itp.) oraz artykuły chemiczne. Za wszystkie 
dary - serdeczne Bóg zapłać! 

 4-6.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABOŻEŃ-

STWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI. Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania 

swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału w tych du-
chowych ćwiczeniach. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 27.XI na sumie. 
 Dziękujemy! za włączenie się w dzieło konserwacji i remontu 

zabytkowych organów i ofiary, które można składać na tacę, 
bezpośrednio do księży lub na konto parafialne. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.X 
(poniedziałek) 

730  

1800  

22.XI 
(wtorek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Wioletty i Piotra, z racji 3 rocznicy ślubu 

23.XI 
(środa) 

730  

1800  

24.XI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.XI 
(piątek) 

730  

1800  

26.XI 
(sobota) 

730 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800  

27.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYK 

1030 
† Anny MAKULSKIEJ w 10 rocznicę śmierci, 

Leona MAKULSKIEGO, 

Heleny i Jana PEŁKÓW 

1200 † Hanny LICHMIRY 

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Stanisława i Feliksy GĄCIKOWSKICH 

NIEZWYKŁE ZNAKI: PIĘKNE DZIECIĘ Z MONCADA 
Wybór Urbana VI w 1378 w Rzymie 

oprotestowali kardynałowie francuscy, 

którzy przyzwyczaili się do obecności 

papieża w Awinionie. Parę miesięcy 

później zdecydowali się oni na schiz-

matycki krok i wybrali Klemensa VII 

na anty-papieża. 

Świat chrześcijański, nie pierwszy i nie 

ostatni raz, podzielił się. Podział 

oznaczał konflikt sumienia wielu setek 

i tysięcy kapłanów, codziennie, z po-

święceniem udzielających sakramen-

tów powierzonej sobie owczarni. 

Oznaczał obawę o ważność otrzymanych 

święceń i ważność sprawowanej posługi. 

Przed takim dylematem stanął kapłan 

w małej hiszpańskiej miejscowości Moncada, o. Jakub Carrós. Obawiał się, 

bo sam został wyświęcony przez biskupa, który z swoje święcenia biskupie 

otrzymał od antypapieża, Klemensa VII… 

Bał się, że za każdym razem, gdy podczas Mszy św. udzielał Komunii św., 

tak naprawdę oszukuje, rozdając niekonsekrowane hostie; że Boga 

w sakramentach, które udzielał, nie było… 

Odpowiedź uzyskał w niezwykły sposób w Boże Narodzenie roku 1392. 

Tego dnia w kościele na Mszy św. pojawiła się miejscowa arystokratka, 

Aniela Pedrós, ze swoją pięcioletnią córeczką Agnieszką. Podczas 

Podniesienia dziewczynka nagle zaczęła szturchać matkę: 

„Mamo…” 

„Cicho…” 

„Mamo, mamo!” – Agnieszka ciągnęła matkę za rękaw wpatrzona 

w HOSTIĘ… 

„Czego chcesz?” 

„Patrz na to Dziecko!” 

„Jakie dziecko?” 

„To z księdzem!” 

„Cicho bądź. Nie rozmawiaj w kościele”… 

Następnego dnia, 26.XII, pani Aniela na Mszę św. także przyszła 

z córeczką. I tym razem zainteresowała się zachowaniem małej Agnieszki 

i dowiedziała się, że „PIĘKNE DZIECKO” znów pojawiło się „w dłoniach 

kapłana” podczas Podniesienia HOSTII! Podobnie 27.XII… 

Tego dnia o dziwnym zachowaniu córki pani Aniela poinformowała 

ks. Jakuba. Kapłan natychmiast zaczął wypytywać małą Agnieszkę, 

która na wszystkie jego pytania odpowiadała z pewnością i konkretnością 

osoby znacznie starszej, niż jej pięć lat… 

Ks. Jakub nie dowierzał, ale postanowił przeprowadzić „naukowy”, 

racjonalny eksperyment – na Mszę św. następnego dnia, 28.xii zaprosił 

około trzydziestu prominentnych w okolicy osób i przygotował … dwie 

hostie, ale tylko jedną z nich konsekrował! 

Gdy przyszedł czas na Podniesienie celebrans podniósł do góry obie hostie: 

tę KONSEKROWANĄ w prawej dłoni, a tę niekonsekrowaną – w lewej. 

„Co widzisz, Agnieszko?” zapytał dziewczynkę. 

„Widzę piękne DZIECIĘ JEZUS!” – odpowiedziała. „Po prawej stronie stronie” 

– uzupełniła. 

„A co widzisz z lewej strony?” – pytał dalej. 

Padła prosta odpowiedź: „Widzę biały okrągły opłatek”. 

Nieprzekonany ks. Jakub podmienił hostie w dłoniach – pamiętajmy: 

w owych czasach podczas Podniesienia kapłan stał odwrócony plecami 

do zgromadzonych, więc tej czynności Agnieszka nie mogła zobaczyć! – 

i ponownie podniósł obie do góry. 

„A teraz?”. 

„To samo DZIECIĘ JEZUS!” – powiedziała Agnieszka. „Ale po lewej stronie!” 

Ale i to nie zadowoliło kapłana. Tym razem, ciągle odwrócony przodem 

do ołtarza, połamał obie hostie na połowy i podniósł do góry trzymając 

w każdej dłoni po połowie HOSTII konsekrowanej i nie konsekrowanej. 

„Czy ciągle widzisz to dziecko, Agnieszko?”. 

„Tak, teraz widzę DWOJE DZIECI!” – wykrzyknęła Agnieszka. „W dwóch 

rękach!” 

Ks. Jakub nie posiadał się z radości. Uzyskał niezwykłe potwierdzenie 

ważności swych święceń. Uzyskał też potwierdzenie ważności apostolskiej 

sukcesji swego biskupa, mającej swój początek w Jezusie Chrystusie… 

Historia ta opisana została w „Annales ecclesiastici” włoskiego historyka 

i oratorianina – filipina – Odoryka Raynaldi. 

Zachowały się także akta wydarzenia przechowywane w archiwach parafii 

i miasteczka Moncada. 

Agnieszka Alpicat uznawana jest lokalnie, w regionie Walencji, za świętą. 

Jej dalsze losy, pokutnicy i pustelnicy, obrosły w wiele legend… 

il. CUD W MONCADA, sztych, XVIII w. (?); źródło: www.therealpresence.org 

IDŹ 
Idź, gdzie Cię oczy poniosą 

na kraj mórz, oceanów, 

wesprzyj się plecami 

o niebotyczne granie. 

Idź, o drogę nie pytaj. 

Idź, tam gdzie dojść musisz 

jutro, za miesiąc, za lat dziesiątki. 

I stań u celu pełen nieba, przestrzeni. 

Nie oglądaj się za siebie, 

choć warto. 

Idź, nie żegnaj się. Nie trzeba. 

Tam odnajdziesz wszystko – piękniejsze. 

KOSTEWICZ, Tadeusz, więzień komunistyczny 
il.: CHLEB ŻYCIA: GAUTHIER, Corbert, 2002, olejny na płótnie; źródło: corbertgauthier.net 

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.therealpresence.org/eucharst/mir/english_pdf/Moncada.pdf
http://corbertgauthier.net/gallery%20I_01.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

