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Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo 

prawdy, zapisane krwawymi literami: 

Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć (by połączyć się) z CHRYSTUSEM, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który 

za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenieśw. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6,1-2. 

Błogosławię CIĘ, że uznałeś mnie godnym tego dnia i tej godziny, gdy zaliczony do TWOICH męczenników, otrzymuję udział w kielichu TWEGO CHRYSTUSA… 

TY jesteś BOGIEM prawdziwym i nie znającym kłamstwa. Dlatego wielbię CIĘ za wszystko, błogosławię TOBIE i wysławiam CIĘ przez wiecznego i niebieskiego 

Arcykapłana JEZUSA CHRYSTUSA, TWEGO umiłowanego SYNA, przez którego TOBIE, JEMU SAMEMU oraz ŚWIĘTEMU DUCHOWI niech będzie chwała na wieki wieków. 

Amenśw. Polikarp, Martyrium Polycarpi, 14, 2-3. [KKK, 2474] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

 

CHRYSTUS I PIŁAT (CO TO JEST PRAWDA?) — GAY, Mikołaj.(1831, Woroneż –1894, chutor Iwanowski) 

1890, olejny na płótnie, Galeria Tretiakowska, Moskwa; źródło: commons.wikimedia.org 

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 NIEGO. 

Powierzono MU panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły MU wszy-

stkie narody, ludy i języki. 

Panowanie JEGO jest wiecznym panowaniem, 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 majest 

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 

przychodzi, 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 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. PIOTR ESQUEDA Y RAMÍREZ, MĘCZENNIK 
Urodził się 29.IV.1887 w San Juan de los Lagos, w stanie 
Jalisco, w Meksyku, i tego samego dnia został w miejscowym 
kościele pw. św. Jana Chrzciciela ochrzczony. 

Pochodził z ubogiej rodziny Margarito Esqueda i Nikanory z do-
mu Ramírez. Uczył się od 6 roku życia, przygotowując do za-
wodu szewca, ale w 1902 przyszło powołanie i rozpoczął nauki 
w niższym, a w 1908 w wyższym, seminarium duchow-nym w 
Guadalajarze. 

Tam doścignęła go rewolucja meksykańska, u podłoża mająca 
rzeczywiste nierówności społeczne Meksyku, ale inspirowana 
przez masonerię. Kraj pogrążył się w terroryzującym kraj 
chaosie, w dużej mierze o charakterze bandyckim. Charak-
teryzowała go również coraz bardziej zaostrzająca się polityka 
antykościelna. Mnożyły się ataki na klasztory, dewastowano 
i rabowano kościoły… 

Gdy w V.1914 do Guadajary weszły masońskie wojska Wenustiana Carranza i zamknięto 
seminarium Piotr powrócił do rodzinnej parafii. Posługiwał jako diakon. Dwa lata później, 
19.XI.1916, w kaplicy szpitala Świętej Trójcy w Guadalajara przyjął święcenia kapłańskie. 

Podjął obowiązki wikariusza w rodzinnej parafii. Realizował swój apostolat przygotowując 
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i krzewiąc kult Eucharystii. Był też twórcą kilku szkół 
katechetycznych dla dzieci w okolicy. 

W 1917 powstała nowa, jawnie antykatolicka konstytucja. Księżom zabroniono 
publicznych nabożeństw, upaństwowiono katolickie szkoły, zabroniono noszenia sutann. 
W 1926 nowy prezydent, Elías Calles – mason 33-stopnia, wielbiciel Lenina i Trockiego, 
który o sobie miał mówić, że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem” – ogłosił 
dekret nakazujący księżom opuszczenie parafii i przeniesienie do miast. 

Budynki kościelne zrabowano i zaczęto w nich organizować orgie. 

Kościół zszedł – dosłownie – do katakumb. 

Gdy 3.VIII.1926 ok. 400 osób zabarykadowało się w kościele pw. Matki Bożej z Guadalupe 
w Guadalajarze i wojska rządowe otworzyły ogień, manifestem „A la Nación” rozpoczęło 
się powstanie Cristeros. 

Piotr nie opuścił swej parafii i nie udał się do miasta. „BÓG mnie tu postawił a ON wie”, miał 
mówić. Zaczął się ukrywać… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_is_truth.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodza-
ju Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. Za publicz-
ne odmówienie Aktu można zyskać odpust zupełny. 

 27.XI (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 
 22.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. Rozpoczyna się czas du-

chowego przygotowania do jak najgłębszego przeżycia Świąt 
Narodzenia Pańskiego. 

 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 
 24.IV–4.V.2016: Pielgrzymka do Grecji – „śladami św. Pawła”. 

Program w kościele, na stoliku przy „skrzynce na modlitwy”. 
Chętnych zapraszamy! do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Gabriela Maria SOKOŁOWSKA  4.XI.2015 l. 67 

śp. Tadeusz NOGAL  27.III.2015 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.XI 
(poniedziałek) 

730 † KASSIMA 

1800 o nawrócenie Arkadiusza, dobrą pracę i pokój w rodzinie 

24.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † KASSIMA 

25.XI 
(środa) 

730 † KASSIMA 

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, w 3 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

26.XI 
(czwartek) 

730 † KASSIMA 

1800 † Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, z racji imienin 

27.XI 
(piątek) 

730 † KASSIMA 

1800 
† Albina BOROWSKIEGO, 

Józefa WYSZOGRODZKIEGO, 

Janiny i Michała WRONIECKICH 

28.XI 
(sobota) 

730 † KASSIMA 

1800 † Wandy SZMILEWSKIEJ, w 84 rocznicę urodzin 

29.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, 

Heleny CZASAK, w 1 rocznicę śmierci 

1200 
† KASSIMA 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Magdy. z racji 15 urodzin 

1800 † Janiny i Stefana BRZEZIŃSKICH 

NIEZWYKŁE WIZERUNKI: TARNORUDZKI JEZUS NAZAREŃSKI 
Legenda niesie, że wzgórze tarnorudzkie – na którym powstała Tarnoruda 

nad Zbruczem, na wschodnich rubieżach Galicji – w zamierzchłych latach 

porastały gęste krzaki tarniny. Wokół rozlewały się bagna i trzęsawiska. 

I pewnego razu na to wzgórze podczas tropienia zwierza dotarł polujący 

w okolicy Andrzej z Rypna. 

Tam ujrzeć miał niezwykły obraz PANA JEZUSA BOLEŚCIWEGO. 

Zabrał go oczywiście do swego domostwa. Ale WIZERUNEK w przedziwny 

sposób opuścić miał jego dom i powrócić na tarninowe wzgórze. 

Powtórzyć się to miało jeszcze parę razy. 

Gdy usłyszał to miejscowy proboszcz poświęcił tajemnicze miejsce i dora-

dził wybudowanie na nim kaplicy. 

Tak też się stało i to w tej kaplicy umieszczono niezwykły wizerunek 

CHRYSTUSA NAZAREŃSKIEGO. Miejsce stało się celem pielgrzymek. Zdarzały 

się niewytłumaczalne uzdrowienia. 

W 1643 z fundacji rodziny Sieniawskich powstał w Tarnorudzie kościół 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej, odrestaurowany w 1754 przez książąt 

Czartoryskich. W tym też czasie Tarnoruda uzyskała przywilej miejski. 

W tym samym czasie OBRAZ przykryto srebrno-złotą szatą z cierniową 

koroną i otaczającymi głowę CHRYSTUSA promieniami, a na dole, na szarfie 

ze srebrnej blachy, wypisano słowa: „Lud się do CIEBIE w potrzebie ucieka, 

JEZU, od CIEBIE miłosierdzia czeka. Roku 1773”. Czyli w rok po I rozbiorze… 

I tam CHRYSTUS NAZAREŃSKI królował do 1920, do czasu rozpoczęcia rosyj-

skiej inwazji na Polskę. Wówczas ówczesny proboszcz Tarnorudy postano-

wił wywieźć niezwykły, namalowany olejnymi farbami na płótnie o wymia-

rach 69,5×54 cm, WIZERUNEK. 

Zawiózł GO do Tarnopola, a stamtąd inny już kapłan – uciekając przed 

rosyjską nawałą – zawiózł go do Krakowa, gdzie znalazł schronienie 

w kościele pw. św. Kazimierza. 

Choć w 1920 Polska pobiła Rosję i okolice Tarnorudy znalazły się w obrę-

bie odrodzonej Rzeczypospolitej to CHRYSTUS TARNORUDZKI już tam nie po-

wrócił. Wrócił jednak na wschód. W IX.1929, przewieziony został bowiem 

do katedry w Łucku, a stamtąd do kościoła w Rożyszczach. 

Tam przetrwał do 1939, gdy nastąpił IV rozbiór Polski. Znalazł się wówczas 

pod rosyjską okupacją. Sześć lat później, w 1945, po ludobójstwie 

wołyńskim, gdy rozpoczęła się kolejna 

okupacja rosyjska CHRYSTUS NAZAREŃSKI 

opuścił Rożyszcze wraz z parafianami. 

Wołyniacy zatrzymali się w Zielonce 

Pasłęckiej, k. Pasłęka w pow. Elbląg, ale 

NIEZWYKŁY WIZERUNEK zawieziony został 

przez ostatniego proboszcza z Rożyszcz 

do Malborka. I tam, po jego śmierci 

w 1950 – zaginął… 

Odnaleziono go po prawie 30 latach 

w klasztorze w Ostródzie. 

26.IX.1986 WĘDRUJĄCY TARNORUDZKI 

JEZUS, którego powstanie współcześni 

specjaliści datują na początek XVII w., 

powrócił do „swoich”, do Zielonki 

Pasłęckiej, gdzie po dzień dzisiejszy odbiera cześć, przyciągając liczne 

pielgrzymki z diecezji elbląskiej i innych części Polski. 

Kult został formalnie uznany w 1987, gdy dekretem warmińskiego 

bpa Edmunda Piszcza kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej 

ustanowiono diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego. 

il. JEZUS NAZAREŃSKI, Zielonka Pasłęcka; źródło: zielonkapaslecka.republika.pl 

MODLITWA JESIENNA 
Czemu, niedobry poeto, rozmazałeś czerwone wieczory 

na piszczelach bezlistnych gałęzi 

i gonisz zimne wiatry, i szamoczesz chmury jak żagle? 

Czemuś wyboje nieba w kaskadzie murów tak zwęził, 

że zwisa nad nami jak cienkie ostre szable? 

Nie umiem się modlić, BOŻE, gdy pełen jestem kolorów 

i śpiewów wiejących przez drzewa, płuca i żywe żebra. 

Będę szukał witraży w mrocznych nawach klasztorów 

i organów w wysokich katedrach. 

Pójdę pod chmurą ciemną nad strome urwiska Narwi, 

gdzie temu dwa lata czułem, że świat jest ogromną orkiestrą – 

po twardym żwirze wybrzeża, po zgniłej więdnącej darni 

dotrę do CIEBIE, BOŻE. BOŻE mych lat dwudziestu. 

Tyś mi rozsypał nad głową pożar płonących węgli – 

popatrz, jak mi TWÓJ ogień włosy na skroniach spopielił. 

Wszczepiłeś mi wieczny niepokój i dałeś klucze potęgi, 

a proszę CIEBIE o jedno: 

Napełń raz jeszcze ten kielich. 

BUJNICKI, Teodor (1907, Wilno –-1944, Wilno) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. PIOTR ESQUEDA Y RAMÍREZ MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Przemieszczał się z domu do domu, z hacjendy do hacjendy, z rancza do rancza… 

W końcu XI.1927 został w rodzinnej miejscowości aresztowany przez wojsko zamknięty 
w niewielkiej, ciemnej, pojedynczej celi zrabowanego klasztoru… 

Przez cztery dni był bity i poddawany torturom. W jego obecności zniszczono naczynia 
liturgiczne i ornat, które miał ze sobą w momencie aresztowania… 

22.XI.1927 zagnano go do Teocaltitlán. Po drodze któryś z żołdaków uderzył go w twarz. 
Piotr upadł i złamał rękę a z otwartej rany na twarzy zaczęła płynąć krew. Żołdak pytał: 

– „Teraz musisz żałować, że zostałeś klechą!” 

– „Ani przez moment. Wkrótce zobaczę niebo!” 

Szedł boso – zmuszano go więc iść po kolcach kaktusów… 

Gdy przekraczał rzeczkę na moście otoczyła go gromadka dzieci. Piotr odwrócił się: 

– „Nie przestawajacie uczyć się i poznawać katechizm! Nie porzucajcie pogłębiania waszej 
chrześcijańskiej wiary!” 

Na malutkiej kartce, podanej przez małego chłopca, zapisał ostatnie wskazówki… 

W południe orszak dotarł do Teocaltitlán. Tam, w centrum miasteczka, niejaki płk Santoyo 
rozkazał Piotrowi wejść na drzewo mesquite, pod którym ustawiono stos drewna. Intencja 
była jasna – ustawiono stos i zamierzano go podpalić… 

Piotr miał jednak trudności – wszak właśnie złamano mu rękę… 

Santoyo zaczął na niego wrzeszczeć i po chwili, zdenerwowany, wyciągnął pistolet 
i trzykrotnie do Piotra strzelił… 

Po odejściu wojsk lokalni mieszkańcy pochowali zwłoki Piotra na cmentarzu… 

W XI.1938 szczątki Piotra przeniesiono do rodzinnej miejscowości San Juan de los Lagos. 

Beatyfikował go 22.XI.1992 i 21.V.2001 kanonizował, na placu św. Piotra w Watykanie, 
św. Jan Paweł II, w gronie 25 męczenników powstania Cristeros. (uroczystość 22 listopada 

il.: PIOTR ESQUEDA Y RAMÍREZ; źródło: www.preguntasantoral.es 

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 
 

http://zielonkapaslecka.republika.pl/index_pliki/Page548.htm
http://www.preguntasantoral.es/2014/11/san-pedro-esqueda-ramirez/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

