
   

»»CC ZZ UU WW AA JJ MM YY   II   BBĄĄDDŹŹMM YY   TT RR ZZ EEŹŹWW II …… ««   

NR XLVII/2017 (814) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 19 LISTOPADA AD 2017 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

DUCH ŚWIĘTY pozwala nam rozróżniać między próbą, konieczną do wzrostu człowieka wewnętrznegoPOR. ŁK 8, 13-15; DZ 14, 22; 2 TM 3, 12 ze względu na „wypróbowaną 

cnotę”RZ 5, 3-5, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierciPOR. JK 1, 14-15. 

Musimy także rozróżniać między „być kuszonym” a „przyzwolić” na pokusę. 

Rozróżnienie to obnaża kłamstwo kuszenia; pozornie „ma owoce dobre… jest ono rozkoszą dla oczu”RDZ 3, 6, ale w rzeczywistości tym owocem jest śmierć. 

 „BÓG nie ma zamiaru zmuszać do dobra, gdyż chce mieć do czynienia z istotami wolnymi… 

 W pewnym sensie kuszenie ma coś z dobra. 

 Nikt – poza BOGIEM – nie wie, co nasza dusza otrzymała od BOGA, nawet my sami tego nie wiemy. 

 Kuszenie to ukazuje, byśmy w końcu poznali samych siebie i dzięki temu pokazali swoją nędzę oraz składali dziękczynienie za dobra, jakie kuszenie nam 

ukazało”ORYGENES, DE ORATIONE, 29. [KKK, 2847] 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH — BURNAND, Eugeniusz (1850, Chateau Billens – 1921, Paryż) 

1908, w „Les Paraboles”, wydawnictwo Berger-Levrault; źródło: www.eugene-burnand.com 

Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPRZ 31, 10-13. 19-20. 30-31 
Niewiastę dzielną kto znajdzie? 

Jej wartość przewyższa perły. 

Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, 

ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. 

O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. 

Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. 

Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: 

chwalić należy niewiastę, co boi się PANA. 

Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 128 (127), 1B-2. 3. 4-5 (R.: 1B) 

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy PANU. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 5, 1-6 

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień PAŃSKI przyjdzie tak jak złodziej w nocy. 

Kiedy bowiem będą mówić: 

„Pokój i bezpieczeństwo” – 

tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemien-

ną, i nie umkną. 

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was 

zaskoczyć jak złodziej. 

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. 

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 

AKLAMACJAJ 15, 4A. 5B ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

»Trwajcie we MNIE, 

a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we MNIE, 

przynosi owoc obfity«. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 25, 14-30 

JEZUS opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

»Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, 

który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 

majątek. 

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 

według jego zdolności, i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zys-

kał drugie pięć. 

Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 

Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana. 

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 

Przyniósł drugie pięć i rzekł: 

„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów 

zyskałem”. 

Rzekł mu pan: 

„Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 

do radości twego pana!” 

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 

„Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 

zyskałem”. 

Rzekł mu pan: 

„Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 

do radości twego pana!” 

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: 

„Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, 

gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. 

Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. 

Oto masz swoją własność!” 

Odrzekł mu pan jego: 

„Sługo zły i gnuśny! 

Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie 

rozsypałem. 

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po po-

wrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć 

talentów. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć 

będzie. 

Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 

A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.eugene-burnand.com/Parables/talents.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.XI (niedziela): 

 Spotkanie informacyjne małżeństw sakramentalnych, 
które pragną pogłębiać jedność z BOGIEM i współmałżon-
kiem w kręgu Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej 
Ruchu Światło–Życie, po Mszy Świętej o 1030, w domu 
parafialnym. Zapraszają! nasi duszpasterze oraz parafial-
ny krąg Domowego Kościoła. 

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do I Komunii św. 
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-
komunijnych. 

 21.XI (wtorek): Spotkanie dla przygotowujących się do sakra-
mentu bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 

 o 1630 dla dziewcząt; 
 o 1900 dla chłopców. 

 24.XI (piątek): „Różaniec rodziców za dzieci” – jak w każdy 
4. piątek miesiąca zapraszamy! na modlitewne spotkanie, 

po Mszy św. o 1800. 
Zawiązuje się kolejna Róża Różańca Rodziców. Zachęcamy! 

wszystkich rodziców do włączenia się w tę modlitwę w in-
tencji dzieci. 

 26.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 publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 W naszej parafii gościć będziemy ks. Włodzimierza 
SIEKA, proboszcza katedry w Irkucku, który wygłosi ho-
milie i po Mszach św. zbierać będzie ofiary na potrzeby 
wspólnoty katolickiej w Irkucku. Zapraszamy! 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca, 26.XI, na su-
mie. 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kancela-
rii parafialnej. Za zmarłych poleconych w wypominkach rocz-
nych modlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca o 1715 i w cza-
sie Mszy św. o 1800. 

 Rozpoczął się remont kościoła, obejmujący wymianę części 
tynków w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu 
i w nawach bocznych, malowanie. Będzie trwać ok. 3 miesięcy 
i w związku z tym czekają parafian pewne utrudnienia 
w normalnym funkcjonowaniu świątyni. 
Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Ofiary na remont 
wspólnego domu, można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 

i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.XI 
(poniedziałek) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 † Przemysława ŚLIWKI 

21.XI 
(wtorek) 

730  

1800 † Edwarda WROCHNY 

22.XI 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Edwarda WROCHNY 

23.XI 
(czwartek) 

730  

1800 † Edwarda WROCHNY 

24.XI 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Edwarda WROCHNY 

25.XI 
(sobota) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO 

26.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 

† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK 

Ewy MŁYNARCZYK 

dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Tadeusza i Eugenii OSIADACZÓW, 

z racji 50. lecia małżeństwa 

1200 † Janiny PIERTUSIŃSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

1800 † Edwarda WROCHNY 

JAN PAWEŁ II: NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ … 
Nosimy […] w sobie skarb, niewypowiedziany skarb życia BOŻEGO […] Jednak-

że […] 'ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych'POR. 2 KOR 4, 7. Czasy, 

w których żyjemy, ludzkość współczesna, europejska cywilizacja i postęp, 

mają już za sobą owo szukanie BOGA po omacku – które jednak było szu-

kaniem i do NIEGO jakoś prowadziło. Wszyscy odziedziczyli skarb. W CHRYS-

TUSIE otrzymali więcej jeszcze niż Dekalog. Któż jednak bardziej niż CHRYS-

TUS – ukrzyżowany i zmartwychwstały – potwierdza moc tamtego pierw-

szego słowa Dekalogu: »Nie będziesz miał bogów cudzych przede MNĄ«? 

Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdzi-

wym humanizmie […] 'Stworzenie […] bez Stworzyciela zanika' – głosi So-

bórGAUDIUM ET SPES, 36. Bez BOGA pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde 

prawdziwe dobro dla człowieka – a to jest sam rdzeń moralności – jest 

tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim TEN JEDEN, który »SAM jest 

dobry« jak kiedyś powiedział CHRYSTUS do młodzieńcaPOR. MK 10, 18. 

Stąd, znad Bałtyku, proszę was […] abyście nie pozwolili rozbić tego naczy-

nia, które zawiera BOŻĄ prawdę i BOŻE prawo. Proszę, abyście nie pozwolili 

go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. 

Abyście nigdy nie zapominali: 

»JAM jest PAN, BÓG twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede MNĄ!«…”1.VI.1991, Koszalin. 

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY 
Święta miłości kochanej ojczyzny, 

Czują cię tylko umysły poczciwe! 

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny 

Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, 

Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 

KRASICKI, Ignacy Błażej Franciszek, bp warmiński (1735, Dubiecko – 1801, Berlin) – 1774 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA MILAGROS ORTELLS Y GIMENO, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła 29.XI.1882 w Walencji. Dzień później 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, przyjęta została 
do Kościoła powszechnego w sakramencie chrztu św. 

Była trzecim i ostatnim dzieckiem Henryka i Dolores z do-
mu Gimeno. 

9.X.1902 w Walencji wstąpiła do klasztoru sióstr klarysek 
kapucynek, habitowego, kontemplacyjnego zakonu klau-
zurowego. Posługiwała jako pielęgniarka, obsługiwała stół 
zakonny. Była zakrystianką i mistrzynią nowicjuszek. 

Znana była ze swej pobożności i uczynności, zgodnie 
z charyzmatem zgromadzenia podporządkowania wszel-
kich przejawów życia wewnętrznej kontemplacji tajemnic 
Bożych. 

Całe życie posługiwała w Walencji. Była tam, gdy w 1931 
upadła hiszpańska monarchia, gdy nowa republika pod przykrywką „jedności” 
narodu, zasilana wsparciem Rosji sowieckiej, kreowała atmosferę nienawiści 
wobec chrześcijan. Zaczęły płonąć świątynie, inne zamieniano na magazyny… 

18.VII.1936 wybuchł bunt gen. Franciszka Franco. Już 3 dni później lewacki rząd 
republikański nakazał przejęcie wszystkich domów zakonnych i rozkazał zakonni-
kom ich opuszczenie. Musiała opuścić klasztor i schroniła się w niedalekim domu 
swej siostry, Marii. Dalej prowadziła samotne, wypełnione modlitwą życie… 

Tymczasem na ulice miast i wsi kontrolowanych przez lewaków wyszły bojówki 
wszelkiej maści. „Czerwony terror” pochłonąć miał 13 biskupów, 4,172 diecezjal-
nych kapłanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 seminarzystów oraz 
283 siostry zakonne — razem co najmniej 6,832 ofiary wśród duchowieństwa 
diecezjalnego i zakonnego, męskiego i żeńskiego. Tysiące kościołów i miejsc 
modlitwy, ślady prawie 2,000 lat obecności chrześcijaństwa w Hiszpanii, 
niezliczone niepowtarzalne i bezcenne zabytki uległy barbarzyńskiemu, 
bezpowrotnemu zniszczeniu. Wiele zostało okradzionych dając początek bogatym 
kolekcjom wywiezionym później w dużej części z Hiszpanii przez lewackich 
przywódców po przegranej wojnie… 

Walencja okazała się miastem, gdzie poziom terroru był najwyższy. W samym 
tylko IX.1936 lewackie bojówki zamordowały ok. 4,715 osób. Jednej z profesorek 
Uniwersytetu w Walencji aby przestała krzyczeć „Niech żyje Chrystus Król” 
wyrwano język i wydłubano oczy… 

Maria Milagros po kilku miesiącach przeniosła się do domu, gdzie chroniły się 
zakonnice zgromadzenia Sióstr od Doktryny Chrześcijańskiej. Tam w XI.1936 
wszystkie zostały przez lewacką bojówkę aresztowane. Były torturowane. 

W nocy 20.XI.1936 wraz z 15 zakonnicami i siostrą Marią została zawieziona 
do dzielnicy Paterna, i tam, na terenie szkoły jeździeckiej Picadero de Paterna, 
wszystkie zostały rozstrzelane. Ciała wrzucono do wspólnego cmentarnego dołu. 

Po upadku rewolucji i zwycięstwie gen. Franco ciało Marii Milagros zostało 
odnalezione i złożone w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Walencji. 

Beatyfikowana została 11.III.2001, w gronie 233 męczenników szaleństw 
hiszpańskiej rewolucji, przez św. Jana Pawła II. (uroczystość 20 listopada) 

il.: BŁ. MARIA MILAGROS ORTELLS Y GIMENO; źródło: www.katieking.it 

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 Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.katieking.it/santi.asp?ID=3271
http://www.swzygmunt.knc.pl/

