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W ostatniej prośbie [modlitwy „OJCZE nasz”]: „Ale nas zbaw ode Złego” chrześcijanin razem z Kościołem modli się do BOGA, by ukazał zwycięstwo, już odniesione 

przez CHRYSTUSA, nad "władcą tego świata", nad Szatanem, aniołem, który osobiście sprzeciwia się BOGU i JEGO zamysłowi zbawienia. [KKK, 2864] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

 
CHRYSTUS BŁOGOSŁAWIĄCY: TOUR, Georges de la (1593, Vic-sur-Seille - 1652, Lunéville), ok. 1615-1620, kopia utraconego 

oryginału, olejny na płótnie, Musée Toulouse-Lautrec, Albi; źródło: www.abcgallery.com 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADn 7, 13-14 

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby 

SYN CZŁOWIECZY. Podchodzi do PRZEDWIECZNEGO i wprowadzają GO przed NIE-

GO. Powierzono MU panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły MU 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie JEGO jest wiecznym panowa-

niem, które nie przeminie, a JEGO królestwo nie ulegnie zagładzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) 

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 WŁADCĄ 

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 prze-

bili. 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. 

AKLAMACJApor. Mk 11, 10 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE; 

błogosławione JEGO królestwo, które nadchodzi. 

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 kró-

lestwo 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 pra-

wdy, słucha MOJEGO głosu«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAKUB THOMPSON, MĘCZENNIK 
Urodził się i wychował w Yorku, w północnej 
Anglii. 

Był katolikiem, co w czasie rządów Elżbiety I 
Tudor, która konsekwentnie prześladowała 
kościół katolicki, oznaczało decyzję bycia 
obywatelem co najwyżej drugiej kategorii… 

19.IX.1580 pojawił się w Reims, we Francji. 
Funkcjonował tam wówczas – po czasowym 
przeniesieniu z Douai - angielski misjonarski 
koledż, kształcący kapłanów i zakonników 
pragnących w Anglii prowadzić działalność 
misyjną i duszpasterską. 

Tam zachorował. Lekarze byli bezradni. Po-
prosił więc o uzyskanie święceń w trybie 
nadzwyczajnym. Rzym wyraził zgodę… 

I już w V.1581, w ciągu 12 dni, w Soissons 
otrzymał święcenia diakonatu i kapłańskie. 
Przyjął je, choć ledwie stał na nogach… 

10.VIII.1581, gdy poczuł się lepiej, powrócił 
do Anglii, do Yorku, z misją duszpasterską. Przez rok pracował, ukrywając 
swą działalność pod przybranymi nazwiskami Hudson i Pierce, w mieście i okoli-
cach. Nauczał swe duchowe dzieci, by „pozostawały silne i trwały w wierze, nigdy 
nie załamując się nawet w najbardziej nieprzychylnych sytuacjach”… 

11.VIII.1582 został aresztowany i stanął przed tzw. Radą Północy, zarządzającą 
w imieniu Korony północną częścią Anglii. Ku zdumieniu obecnych, którzy znali go 
dobrze i choć wiedzieli o jego rocznej nieobecności, nie sądzili, że w tak krótkim 
czasie można zostać kapłanem katolickim, oznajmił, że został wyświęcony… 

Indagowany, czy udało mu się kogoś nawrócić, odrzekł, że tam, gdzie miał okazję, 
nie wahał się. Pytany, ilu i kogo, odmówił udzielenia odpowiedzi. 

Odmówił też złożenia przysięgi zwierzchności, mocą której wszyscy kandydaci 
do stanowisk publicznych i kościelnych musieli uznać królową Elżbietę za Naj-
wyższego Zwierzchnika Kościoła Anglii. 

Został natychmiast zakuty w podwójne łańcuchy i uwięziony. 

25.XI.1582 stanął przed sądem i został za zdradę stanu skazany na karę śmierci. 
Następne trzy dni, oczekując na egzekucję, spędził w celi na modlitwie … 

28.XI.1582 został przewieziony na miejsce publicznych straceń. Zapytany, jak się 
czuje, odrzekł: „Nigdy w życiu nie czułem się tak spokojny i szczęśliwy”… 

Całą drogę przebył w milczeniu, nie podejmując rozmowy z gapiami… 

Przed nałożeniem stryczka – spokojny i opanowany - uklęknął jeszcze i się głośno 
pomodlił, powierzając swą duszę ZBAWICIELOWI… Następnie zwrócił się do zgro-
madzonych i zacytował po łacinie: „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed try-
bunałem CHRYSTUSA, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, 
złe lub dobre”

2 Kor 5, 10
, po czym przetłumaczył to na angielski, uzupełniając: 

„i ja będę pierwszym z nich, już skazany na śmierć, za zdradę jak sądzą ludzie, 
a tak naprawdę za katolickie wyznanie wiary”. 

Jakiś natarczywy pastor anglikański krzyknął: „Za zdradę, za spiskowanie przeciw 
królowi i swojemu krajowi, co zostało udowodnione przed sądem przysięgłych!”. 
Kapłan odpowiedział: „Zaiste to nieprawda. Biorę NAJWYŻSZEGO na świadka, że ni-
gdy nie spiskowałem przeciw memu suwerenowi i memu krajowi”… 

Po czym wstąpił na drabinę… W ostatnim momencie podniósł głowę i powiedział 
do zgromadzonej tłuszczy: „O, zapomniałem czegoś. Proszę was i błagam, byście 
zaświaczyli, że umieram za wiarę prawdziwą, katolicką!” 

Już wisząc zdumieni gapiowie ujrzeli, iż umierający podnosi ręce do góry, uderza 
się prawą ręką w piersi i robi wielki znak krzyża… 

Darowano mu dalszą część kary – umarł wisząc – i nie rozcinano wyjmując 
wnętrzności, ani nie ćwiartowano, co stanowiło dalsze etapy kary „wieszania, 
wypatroszenia i ćwiartowania”. Zamiast tego pochowano go pod szafotem… 

Beatyfikowany został 29.XII.1886 przez Leona XIII… (uroczystość 28 listopada) 

il. OSTATNIA DYSPUTA JAKUBA THOMPSONA; źródło: www.arrowsmithhouse.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.abcgallery.com/L/latour/latour7.html
http://www.arrowsmithhouse.net/blessed_james_thompson.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.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. 

 2.XII (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 będzie zbierać produkty 

żywnościowe i artykuły chemiczne dla najuboższych 
rodzin z naszej parafii. Kosz, w który będzie można 
składać dary, zostanie wystawiony przy ołtarzu MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 16-18.XII (niedziela-wtorek): Tradycyjne 40-GODZINNE NABO-

ŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z REKOLEKCJAMI 

ADWENTOWYMI. Podejmijmy! wysiłek takiego uporządkowania 

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

 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. 
Konto PZ Caritas: 

Parafia Rzymskokatolicka 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 

 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 konta parafialne lub bezpośrednio do orga-
nizatorów. Z góry Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 11 rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO 

1800  

27.XI 
(wtorek) 

730  

1800  

28.XI 
(środa) 

730  

1800  

29.XI 
(czwartek) 

730  

1800  

30.XI 
(piątek) 

730  

1800  

1.XII 
(sobota) 

730  

1800  

2.XII 
(niedziela) 

845 
† Dariusza Piotra OLESIŃSKIEGO, 

Jana Władysława OLESIŃSKIEGO 

1030 
† Macieja MATEJAKA, w 15 rocznicę śmierci, 

Leszka MATEJAKA 

1200 

dziękczynna z racji 88 urodziny Honoraty 

z prośbą o dalsze łaski dla niej i całej rodziny TUŁECKICH i BORKOWSKICH 

† Anny Lizy 

1800 
† Anny WŁODARCZYK, w 5 rocznicę śmierci, 

Grzegorza i Tadeusza WŁODARCZYKÓW 

NAJSTARSZE RELIKWIE: GŁOWA ŚW. ANNY 
29.xi.1500 pewien kamieniarz z wioski Kornelimünster, ok. 12 km od A-

kwizgranu, niejaki Leonard, skradł z kościoła pw. św. Szczepana w Moguncji, 

gdzie właśnie trwała renowacja świątyni, najważniejszą relikwię tam 

przechowywaną – fragment czaszki św. Anny – matki MARYI. 

Postaci św. Anny i św. Joachima nie występują w Ewangeliach. Ich imiona 

znamy tylko z tzw. literatury apokryficznej, która powstała w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa, ale nie została włączona w kanon Pisma św. 

Rodzice MARYI wymienieni zostali w tzw. „Ewangelii Narodzenia Maryi”, 

„Ewangelii pseudo-Mateusza” i „Protoewangelii Jakuba”. Najstarsza z nich 

powstała ok. 150… 

Mimo tego kult św. Anny i św. Joachima rozszerzył się na cały świat 

chrześcijański, szczególnie grecki. W części łacińskiej jego początki – poza 

Francją – sięgają XIII w., a zatem czasów IV krucjaty i jednego z najtra-

giczniejszych wydarzeń w dziejach: złupienia Konstantynopola w 1204. 

Miejsce urodzenia MARYI odkryć miała św. Helena, matka cesarza 

Konstantyna Wielkiego, podczas swej podróży do Jerozolimy w 326-8. Tam 

też zapewne odkryła szczątki rodziców MARYI, św. Anny i św. Joachima. 

Istnieją dwie tradycje ich dalszych losów. Wschodnia mówi o tym, że 

zostały one w 710 przeniesione do Konstantynopola i tam przechowywane 

w bazylice św. Zofii - Hagia Sofia. Druga głosi, że ciało św. Anny miał 

przywieźć ze sobą, do miejscowości Apt we Francji, św. Łazarz, przyjaciel 

Chrystusa. Ponownie odkryte miało zostać w czasach cesarza Karola 

Wielkiego i stamtąd relikwie powoli rozprzestrzeniać się miały po świą-

tyniach Christianitas (szczególnie na przełomie XII i XIII w.) 

W każdym razie do Moguncji relikwia głowy św. Anny trafiła w 1212. 

Ponoć przywieziono ją z Betlejem, ale data 

ta dziwnie bliska jest dacie złupienia 

Konstantynopola w 1204… 

Z drugiej strony istnieją przesłanki, że re-

likwie św. Anny mogły być przechowywane 

w Hagia Sofia jeszcze w 1333. A i opowieść 

o Betlejem może mieć jakieś historyczne 

podstawy, skoro przy sadzawce Owczej 

(Betesda) w Jerozolimie krzyżowcy wybu-

dowali w 1142 kościół pw. św. Anny. Z kolei 

prawosławna tradycja mówi o szczątkach 

rodziców MARYI przechowywanych w ogro-

dzie Getsemani w Jerozolimie… 

Trudno dziś rozsupłać te zagadki historii. 

Wróćmy więc do Moguncji. W średniowieczu 

znajdował się w niej klasztor kartuzjański, 

opiekujący się świątynią pw. św. Szczepana, z której relikwię głowy – 

fragment czaszki wielkości dłoni, w ozdobnej hermie – kamieniarz 

Leonard zabrał ze sobą do Kornelimünster. 

27.XII.1500 w ślad za Leonardem udała się delegacja kartuzów, pod kie-

rownictwem niejakiego br. Jana, i pojawiła się u bram benedyktyńskiego 

opactwa Kornelimünster. 

Opactwo owo, zwane imperialnym, przechowywało znane w całym 

Christianitas relikwie, pochodzące ze skarbca cesarza Karola Wielkiego. 

Wśród nich trzy były najcenniejsze: ręcznik, którym Jezus miał obmywać 

stopy apostołom (łac. linteum Domini), jedno z płócien grobowych Jezusa 

(łac. sindon munda) i opaskę śmiertelną założoną na głowie Jezusa, która 

widzieć mieli św. Piotr i Jan po wejściu do pustego grobu (łac. sudarium 

Domini). W 875 połowę płótna grobowego przejął cesarz Karol II Łysy, 

w zamian darowując opactwu relikwie czaszki papieża św. Korneliusza 

i św. Cypriana. Stąd też w nazwie opactwa pojawiło się imię Korneliusza… 

Delegację z Moguncji przyjął opat Kornelimünster. Powiadomił on, że prze-

jął relikwię i zawiózł do klasztoru franciszkańskiego w Düren, ok. 30 km od 

Kornelimünster, na drodze do Moguncji, prosząc o zwrot właścicielom. 

Kartuzi udali się więc do Düren i tam odebrali relikwię głowy św. Anny. 

Düren było wówczas miastem warownym, z 12 wieżami i 5 bramami. 

Znajdowało się we wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego 

Narodu Niemieckiego księstwie Jülich. W imieniu księcia władzę w Düren 

sprawowała rada miejska. Ta, po usłyszeniu o wydarzeniach, natychmiast 

się zebrała i postanowiła … skonfiskować relikwię. 

Kartuzjanie jeszcze miasta nie opuścili, więc po prostu im ją odebrano… 

Br. Jan wrócił do Moguncji i zdał relacje. Opisał kradzież i późniejsze 

wydarzenia i wystosował protest do arcybiskupów Kolonii i Moguncji. Ale 

nawet ci książęta Kościoła nie potrafili odebrać skradzionej hermy… 

Sprawa oparła się o Stolicę Apostolską. 18.III.1506 Juliusz II zdecydował 

i ogłosił w specjalnej bulli o pozostawieniu relikwii w Düren… 

Tymczasem w Düren hermę z relikwią przeniesiono do kościoła pw. św. An-

ny. Ufundowano dla niej specjalną, złotą skrzynkę - relikwiarz… 

Relikwia zaczęła przyciągać pielgrzymów. Wiadomo, że już w 1510 miała 

miejsce specjalna pielgrzymka do „głowy św. Anny”, co stało się coroczną 

tradycją. Uczestniczyło w niej do 20,000 pątników… 

Tradycja ta w jakimś stopniu przetrwała do dziś. W oktawie uroczystości 

odpustowych 26 lipca, miasto organizuje festiwal św. Anny – tzw. Annakir-

mes – na który przybywa ok. milion turystów. W jego trakcie relikwia 

głowy matki MARYI, w złotej hermie, wystawiana jest na widok publiczny… 

Düren przechodziło zmienne koleje losu. Najtragiczniejszym okazał się 

koniec II wojny światowej, gdy znalazło się na głównej linii frontu. 

16.XI.1944 bombardowanie alianckie totalnie zniszczyło miasto. W ruinie 

znalazło się 97% zabudowań. Zginęło ok. 15% (3,126) mieszkańców. 

Gotycki kościół pw. św. Anny legł w gruzach. 

Na szczęście najważniesza relikwia zachowała się. W latach 1954-6 

na miejscu starej świątyni wybudowano nową i to w niej do dziś 

przechowywana jest herma św. Anny… 

il.: HERMA ŚW. ANNY: kościół św. Anny, Düren; źródło: www.portalsaofrancisco.com.br 

MSZE ŚW. 
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.portalsaofrancisco.com.br/alfa/espanha/zaragoza-3.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

