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JEZUS CHRYSTUS, GŁOWA KOŚCIOŁA, poprzedza nas w chwalebnym Królestwie OJCA, abyśmy jako członki JEGO CIAŁA żyli w nadziei, że pewnego dnia 

będziemy z NIM na wieki. [KKK, 666] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
SĄD OSTATECZNY, ANGELICO, Fra (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), z “Sceny z życia Chrystusa”, fragm., 1451-2, 

tempera na panelu, 123×160 cm, muzeum św. Marka, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADn 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. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1) 

REFREN: Strzeż 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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 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. 

AKLAMACJAŁk 21, 36 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli stanąć przed SYNEM CZŁOWIECZYM 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 13, 24-32 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego bla-

sku. 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 czte-

rech 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: BŁ. MARIA CECYLIA CENDOYA Y ARAQUISTAIN, MĘCZENNICA 
Urodziła się 10.I.1910 w Azpeitia w Kraju Basków, 

w pobożnej rodzinie Antoniego i Izabeli z d. Araquistain. 

Gdy oświadczyła o chęci wstąpienia do klauzury, matka 
powiedziała: „Ty zakonnicą? Z twoim temperamentem? 
Będziesz musiała się zmienić…”. 

Zmieniła się i w X.1930 wstąpiła do klasztoru wizy-
tek w Madrycie. Stała się jego „małym aniołem”, 
jak mawiały starsze współsiostry. 

A tymczasem z nastaniem republiki, pod przy-
krywką haseł o „jedności” narodu, władze wykre-
owały atmosferę nienawiści wobec katolików. 
Płonęły świątynie… Marii Cecyli proponowano 
przeczekanie w domu rodzinnym, ale odpowie-
działa: „Nie, nie, […] prędzej stracę głowę!” 

I w 1935 złożyła śluby wieczyste… 

W początkach 1936 wizytki wyjechały do Nawarry. 
W Madrycie pozostało 7 z nich, w tym Maria Cecylia. 

Gdy 18.VII.1936 rozpoczęła się rewolta gen. Franco siostry schroniły się w pół-
piwnicy. Ale wzbudziły podejrzenia sąsiada, który doniósł władzom… 

17.XI.1936 do apartamentu wpadła lewacka bojówka i go zdemolowała. Na od-
chodnym oprawcy ostrzegli: „Do zobaczenia do jutra!”. 

Siostry spędziły noc na modlitwie. Proponowano im schronienie w ambasadzie. 
„Co za radość – męczeństwo jest blisko. Jeżeli Hiszpania ma być uratowana 

dzięki naszej przelanej krwi, niech się tak stanie”, miały odpowiedzieć… 

18.XI.1936 ok. 19
00

 bojówkarze przyszli ponownie. Siostry, wśród wrzeszczącego 
tłumu, zagnano do ciężarówki. Zachowały spokój i godność: błogosławiły tłum. 
Na wozie chwyciły się za ręce i modliły… 

Wywieziono na je obrzeże miasta. Tam kazano im opuszczać po kolei budę… 

Każdą witała salwa. Ostatnią była najmłodsza, Maria Cecylia. Widząc padające 
współsiostry odruchowo zaczęła uciekać. Zagubiła się w uliczkach Madrytu… 

Po chwili się zatrzymała… Zawróciła i udała się do siedziby władz. Tam przed-
stawiła się: „Jestem wierzącą, jestem siostrą zakonną – wizytką”… 

Umieszczono ją w wilgotnej, zimnej celi. Podtrzymywała inne zatrzymane na du-
chu, nieustannie się modląc. W nocy z 22 na 23.XI.1936, wywieziono ją w niezna-
ne. Na protokole przesłuchania, obok jej podpisu, postawiono czerwony krzyżyk… 

Informacje o rozstrzelaniu sióstr zaczęły krążyć po mieście, ale panowała zmowa 
milczenia. Rodziny próbowały się czegoś dowiedzieć - bezskutecznie. 

W 1939 wojna się zakończyła. Gdy wizytki powróciły do Madrytu najpierw 
dowiedziały się o miejscu pochówku 6 sióstr zamordowanych 18.XI.1936. 
Ich szczątki odnaleziono na madryckim śmietniku… 

Natomiast miejsce śmierci i pochówku Marii Cecylii pozostawało nieznane. 
Aż do 1941, gdy pewna kobieta na widok krzyża na szyi jednej z wizytek 
krzyknęła: „Widziałam taki sam na cmentarzu komunalnym w Vallecas!”. 

4.x.1941 odnaleziono tam ciało Marii Cecylii, jak się okazało rozstrzelanej 
pod murem cmentarnym. Odnaleziono też ów krzyżyk, z wyraźnym śladem 
przestrzelenia, do dziś przechowywany jako relikwia… 

7 sióstr beatyfikował Jan Paweł II 10.v.1998 w Rzymie. (uroczystość 23 listopada) 

il. MARIA CECYLIA: wizerunek współczesny; źr:: www.religionenlibertad.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/angelico/11/3armadio.html
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=18943&mes=&ano
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 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. 

 19.XI (poniedziałek): Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja zapra-
szają do szkoły w Słomczynie na spektakl patriotyczny 
pt. „Chciałem, by Warszawa była wielka…", na 1800. 

 Podczas ferii zimowych organizowane są dwa obozy narciarskie: 
 parafialny zespół Caritas organizuje obóz, na który chce 

zabrać 15 dzieci z rodzin ubogich. Koszt obozu: 850 zł. 
 natomiast wikariusz, ks. Darek, organizuje obóz w Koś-

cielisku, w dniach 2-9.II.2013. 
Parafian, którzy mogą wspomóc te inicjatywy, prosimy! 

o wpłaty na konto parafialne lub bezpośrednio 
do organizatorów. Z góry Bóg zapłać! 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kance-
larii parafialnej. Za zmarłych poleconych w wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą 2gą sobotę miesiąca o 1715 
oraz na Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w 4tą niedzielę listopada, 25.XI na sumie. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

11.XI Oliwa SZLĄZAK, Kawęczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.XI 
(poniedziałek) 

730  

1800  

20.XI 
(wtorek) 

730  

1800  

21.XI 
(środa) 

730  

1800 † Paula JONIKA 

22.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH 

23.XI 
(piątek) 

730  

1800 † Marii i Romualda MICHALSKICH, w rocznicę śmierci 

24.XI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Katarzyny OSUCH, Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

25.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Ewy STRZELECKIEJ,, w 1 rocznicę śmierci, 

Ksawerego STRZELECKIEGO 

1200 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Wioletty i Piotra, z racji 4 rocznicy ślubu, 

dla ich dzieci, Pauliny i Dagmary – o miłość BOŻĄ i wierność 

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Stanisława i Feliksy GĄCIKOWSKICH 

NIEZWYKŁE ZNAKI: NIEZWYKŁY CHŁOPCZYK W POPIELISKU SARAGOSSY 
W 1427 Saragossa była, po odbiciu w 1118 z rąk muzułmańskich 

Maurów, stolicą królestwa Aragonii. Arcybiskupem był Alfons de Argüello. 

W mieście mieszkało jeszcze wielu Maurów, którzy przebywali w odrębnej 

dzielnicy miasta, rzadko odwiedzanej przez chrześcijan. 

Niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce tego roku, tak opisał 

archidiakon, niejaki ks. Dormer: 

„Pewna zamężna niewiasta postanowiła poradzić się muzułmańskiego 

maga i spirytystę, o złej sławie, w sprawie męża, człowieka gwałtownej 

natury, mając nadzieję na jego wyleczenie i uspokojenie. 

Ów mag, po wysłuchaniu biednej niewiasty, powiedział, że dla poczynienia 

niezbędnych guseł potrzebuje … konsekrowanej HOSTII! 

Przesądna kobieta udała się do kaplicy pw. św. Michała Archanioła, przy ka-

tedrze pw. Objawienia PAŃSKIEGO, zwanej La Seo, przystąpiła do Sakramentu 

Pojednania, na następnie przyjęła KOMUNIĘ ŚW. 

Ale JEJ nie spożyła. Z diabelską przebiegłością, po kryjomu, wyjęła z ust 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENTU i ukryła GO w niewielkim puzderku. Natychmiast 

zaniosła GO mauretańskiemu magowi… 

Gdy ów spirytysta otworzył pudełeczko zamiast HOSTII ujrzał promieniujące 

niezwykłym światłem oblicze pięknego MALUTKIEGO CHŁOPCA! 

Guślarz natychmiast je zamknął i nakazał przerażonej kobiecie zanieść 

szkatułkę do domu, spalić ją a prochy przynieść z powrotem. 

Niewiasta uczyniła, jak jej szaman polecił. Ale gdy płomienie pochłonęły 

puzderko, ogień zgasł i na dnie pozostał popiół oczom zdumionej kobiety 

ukazało się DIECIĄTKO unoszące się nad popieliskiem! 

Przerażona kobieta pobiegła do maga. Ten usłyszawszy co się stało, sam 

zaczął się trząść z obawy przed gniewem niebios. Ale zebrał się w sobie 

i postanowił wyznać winy, prosić o wybaczenie i … o chrzest! 

Wraz z niewiastą udał się do wikariusza generalnego, który po wysłu-

chaniu okraszonej przez kobietę łzami skruchy opowieści, powiadomił 

biskupa. Biskup Alfons zgromadził prałatów i teologów i poprosił o opinię. 

Po debatach zdecydowano się procesyjnie przenieść CUDOWNE DZIECIĄTKO 

w HOSTII do katedry. 

Była sobota, ale wyda-

wało się, że całe miasto 

wyszło na ulicę. W pro-

cesji szli kanonicy kate-

dry pw. Objawienia PAŃ-

SKIEGO i kościoła pw. NA-

SZEJ PANI NA KOLUMNIE, 

[z kolumną (hiszp. el pilar), 

na której - według tra-

dycji - apostołowi Jaku-

bowi objawić się miała 

w 40 r. MARYJA], rajcy 

miejscy i całe ducho-

wieństwo. Procesję prowadził arcybiskup Alfons niosąc w fałdach paliusza, 

pod baldachimem, na złotej patenie, BOSKIE DZIECIĄTKO… 

CUDOWNE DZIECIĄTKO, w konsekrowanej HOSTII, biskup postawił na ołtarzu 

kaplicy św. Waleriusza, patrona Saragossy, i wygłosił homilię. […] 

Modlitwy i adoracja trwały całą noc, Następnego dnia, w niedzielę, biskup 

Alfons odprawił przy owym ołtarzu Mszę św. I podczas konsekracji 

CUDOWNE DZIECIĄTKO nagle zniknęło a w miejscu, gdzie widziały ją setki, 

pojawiła się nienaruszona HOSTIA. 

Biskup natychmiast JĄ spożył… 

Akta metropolii w Saragossie oraz akta miejskie zawierają szczegółowe 

opisy zdarzenia potwierdzone przez wielu świadków. 

Historię CUDOWNEGO ZDARZENIA opowiadają obrazy w kaplicy katedralnej 

św. Dominika de Val, patrona niemowląt i chłopców chóralnych, rytualnie 

zamordowanego, jak wieść niesie, przez Żydów w XIII w. 

il.: CUD W SARAGOSSIE: VICENTE, Bartłomiej (1632, Saragossa – 1708, Saragossa), katedra pw. Objawienia Pańskiego, 
Saragossa; źródło: www.portalsaofrancisco.com.br 

HYMN DO BOGARODZICY… 
Bogarodzico! Dziewico! 

Słuchaj nas, Matko Boża, 

To ojców naszych śpiew. 

Wolności błyszczy zorza, 

Wolności bije dzwon, 

Wolności rośnie krzew. 

Bogarodzico! 

Wolnego ludu śpiew 

Zanieś przed Boga tron. 

Podnieście głos, rycerze, 

Niech grzmią wolności śpiewy, 

Wstrzęsną się Moskwy wieże: 

Wolności pieniem wzruszę 

Zimne granity Newy; 

I tam są ludzie –i tam mają duszę […] 

Do broni, bracia! do broni! 

Oto ludu zmartwychwstanie 

Z ciemnej pognębienia toni, 

Z popiołów Feniks nowy 

Powstał lud - błogosław, Panie! 

Niech grzmi pieśń jak w dzień godowy. 

Bogarodzica! Dziewico! 

Słuchaj nas, Matko Boża, 

To ojców naszych śpiew. 

Wolności błyszczy zorza, 

Wolności bije dzwon, 

I wolnych płynie krew. 

Bogarodzico! 

Wolnego ludu krew 

Zanieś przed Boga tron. 

SŁOWACKI, Juliusz (1809, Krzemieniec – 1849, Paryż), 1830, fragm. 

 

il. BOGURODZICA: BRANDT, Józef (1841, Szczebrzeszyn – 1915, Radom), ok. 1909, olejny na płótnie, 160×302 cm, 
Muzeum Narodowe, Wrocław; źródło.: www.pinakoteka.zascianek.pl 
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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 
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http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/espanha/zaragoza-3.php
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Brandt/Brandt_5.htm
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