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Już w Starym Testamencie wszystkie przepisy prawne (rok łaski, zakaz pożyczania na procent i zatrzymywania zastawu, obowiązek  dziesięciny, wypłacanie 

zarobku dziennego, prawo zbierania pozostałych winogron w winnicy i kłosów ze ścierniska) są zgodne z pouczeniem Księgi Powtórzonego Prawa: 

 „Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: »Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi«”PWT 15, 11. 

JEZUS czyni te słowa swoimi: 

 »Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale MNIE nie zawsze macie«J 12, 8. 

Nie unieważnia przez to gniewnych słów dawnych wyroczni wobec tych, którzy mówią: 

 „Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów…"AM 8, 6, 

lecz zachęca nas do rozpoznania swojej obecności w ubogich, którzy są JEGO braćmiPOR. MT 25, 40.: 1397 

Kiedy matka św. Róży z LimyP. Hansen, Vita mirabilis, Louvain 1668 ganiła ją za przyjmowanie w domu ubogich i kalekich, ona odpowiedziała: 

 „Kiedy służymy ubogim i chorym, służymy JEZUSOWI. Nie powinniśmy pozostawiać bez pomocy bliźniego, gdyż w naszych braciach służymy JEZUSOWI”. [KKK, 2449] 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

SĄD OSTATECZNY — BRAT ANGELICO (ok. 1400, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym) 

ok. 1431, tempera na panelu, 105×210 cm, Museo di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 34, 11-12. 15-17 
Tak mówi PAN BÓG: 

»Oto JA SAM będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. 

Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie 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 legowisku« 

– 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, tak mówi PAN BÓG: 

»Oto JA osądzę poszczególne owce, barany i kozły«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 23 (22), 1B-2A. 2B-3. 5. 6 (R.: POR. 1B) 

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 życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 15, 20-26. 28 

Bracia: 

CHRYSTUS zmartwychwstał jako pierwociny 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 pierwociny, 

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 swo-

je 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. 

AKLAMACJAPOR. MK 11, 9C. 10A ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

»Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE. 

Błogosławione JEGO królestwo, które nadchodzi« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 25, 31-46 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Gdy SYN CZŁOWIECZY przyjdzie w swej chwale, a z NIM wszyscy aniołowie, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed 

NIM wszystkie narody, a ON oddzieli jednych ludzi 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 u OJCA MOJEGO, weźcie w posiadanie 

królestwo, przygotowane dla was 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 nakarmiliśmy CIEBIE? 

Albo spragnionym i daliśmy CI pić? 

Kiedy widzieliśmy CIĘ przybyszem i przyjęliśmy CIĘ, lub nagim i przy-

odzialiśmy CIĘ? 

Kiedy widzieliśmy CIĘ chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do CIE-

BIE?” 

A KRÓL im odpowie: 

„Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci MOICH 

najmniejszych, MNIE uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 

„Idźcie precz ode MNIE, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 

diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 

Wówczas zapytają i ci: 

„PANIE, kiedy widzieliśmy CIĘ głodnym albo spragnionym, albo przy-

byszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłu-

żyliśmy TOBIE?” 

Wtedy odpowie im: 

„Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 

tego i MNIE nie uczyniliście”. 

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

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/a/angelico/03/lastjud1.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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. 

 Gościmy ks. Włodzimierza SIEKA, proboszcza katedry 
w Irkucku. Głosi homilie i po Mszach św. zbiera ofiary 
na potrzeby wspólnoty katolickiej w Irkucku. Witamy ser-
decznie i dziękujemy! 

 1.XII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 comiesięczny „WIECZÓR MODLITWY” – adoracja JE-

ZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, 

w ciszy… Skrzynka na prośby i podziękowania polecane 
JEZUSOWI w czasie Wieczoru – w kościele. Zapraszamy! 

 3.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna: 

 zbiórkę produktów żywnościowych i artykułów che-
micznych. Kosz do składania darów wystawiony zos-
tanie przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

 kiermasz – na stoisku będzie można nabyć dewo-
cjonalia, modlitewniki, świece wigilijne oraz pocz-
tówki świąteczne… 

Akcja trwać będzie przez trzy kolejne niedziele Adwentu. 
Dary i dochód ze sprzedaży przeznaczone zostaną 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Za wszystkie dary – serdeczne Bóg zapłać! 

 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! 

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

19.XI Julia LACH, Brześce  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jerzy Stanisław DZIUGIEŁ  13.XI.2017 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.XI 
(poniedziałek) 

730 † Mariusza RUSY 

1800 † Edwarda WROCHNY 

28.XI 
(wtorek) 

730 † Edwarda WROCHNY 

1800 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

29.XI 
(środa) 

730 dziękczynno błagalna, w intencji Magdy, z racji urodzin 

1800 † Edwarda WROCHNY 

30.XI 
(czwartek) 

730 

† Marianny BĄCZKOWSKIEJ, w 16. rocznicę śmierci, 

Stefana BĄCZKOWSKIEGO, 

Stanisławy i Kazimierza PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL 

1800 † Edwarda WROCHNY 

1.XII 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Edwarda WROCHNY 

2.XII 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Edwarda WROCHNY 

3.XII 
(niedziela) 

845 
† Zbigniewa KARASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1030 † Bernarda BARANA, w 18. rocznicę śmierci 

1200 

† Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, 

Jana JELENIA 

.† Gabrieli SOKOŁOWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci, 

Bronisławy i Zbigniewa SOKOŁOWSKICH, 

Mariana ROJKA, w 5. rocznicę śmierci, 

Stanisława i Zofii ROJKÓW 

1800 
† Anny WŁODARCZYK, w 10. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin WŁODARCZYKÓW i MIGDALSKICH 

JAN PAWEŁ II: 'NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO'… 
Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która 

wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – 

[…] którzy życie swoje budowali na skale, na opoce […]: na skale, a nie na 

lotnym piaskupor. Ps 31[30], 3-4. Co jest tą skałą? Jest nią wola OJCA, która 

wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach 

Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii […]. 

Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa 

znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy 

ochrzczeni i wierzymy w CHRYSTUSA PANA. Już w samej tej nazwie zawarte 

jest wzywanie IMIENIA PAŃSKIEGO. Drugie przykazanie BOŻE powiada: 'Nie 

będziesz brał IMIENIA PANA BOGA twego nadaremno'. Zatem jeśli jesteś 

chrześcijaninem, […] bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie 

bądź chrześcijaninem byle jakim. »Nie każdy, który MI mówi: 'PANIE, PA-

NIE!' […], lecz ten, kto spełnia wolę MOJEGO OJCA«. 

Spójrzmy na […] [to] od strony jeszcze bardziej pozytywnej: »Tak niech świeci 

wasze światło przed ludźmi« – mówi do nas CHRYSTUS PAN – »aby widzieli 

wasze dobre czyny i chwalili OJCA waszego, który jest w niebie«Mt 5, 16. 

Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego 

życia. […] Buduje więc człowiek ów 'dom królestwa niebieskiego' w swym 

ziemskim bytowaniu przez wiarę. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. BIBIANNA, MĘCZENNICA 
Żyła w IV w. 

Prawd. była córką chrześcijanina, patrycjusza 
rzymskiego, Flawiana i Dafrozy. 

W 361 władzę w Rzymie przejął cesarz Fla-
wiusz Julian, którego historia nazwała Apo-
statą. Po objęciu rządów jawnie odrzucił reli-
gię chrześcijańską, powracając do dawnych 
pogańskich kultów. Gubernatorem miasta 
Rzym mianował niejakiego Apronianusza. 
Rozpoczęły się prześladowania. 

M.in. aresztowany został Flawian, którego 
posiadłości upodobał sobie Apronianusz. 
Torturowano go i zesłano z Rzymu, gdzie 
nie odzyskawszy zdrowia zmarł od po-
niesionych obrażeń. 

Jeszcze gorszy los spotkać miał jego żonę, Dafrozę, którą ścięto. 

Bibianna i jej siostra Demetria, pozbawione wszelkich praw i większości majątku, 
pozostały w domu rodziców, gdzie nadal kultywowały wiarę rodziców, spędzając 
czas na modlitwie i poście. 

Gdy Apronianusz zdał sobie sprawę, że cierpienia i głód nie załamały sióstr, 
nakazał sprowadzenie ich do siebie. Demetria miała dzielnie wyznać wiarę i po-
nieść śmierć w czasie przesłuchań. 

Cięższy los miał spotkać jej siostrę, Bibiannę. Apronianusz oddał ją w ręce 
niejakiej Rufiny, która na próżno próbowała uwieść dziewczynę. Biła ją, 
maltretowała. W przerwach za apostazję obiecywała uwolnienie. Bezskutecznie. 

Wówczas Apronianusz nakazał przywiązać ją do słupa i wybatożyć. Skórzane 
rzemyki zakończone ołowianymi kulkami nie złamały dziewczyny. Z uśmiechem 
na ustach odeszła do PANA… 

Ponoć jej poranione ciało zostawiono na kilka dni na arenie cyrkowej, ale dzikie 
zwierzęta jej nie tknęły. 

Po dwóch dniach jej zwłoki pochować miał – obok siostry i matki, w rodzinnym 
domu – kapłan imieniem Jan… 

Dziać się to miało w 363, ostatnim roku panowania cesarza Juliana Apostaty. 

W V w. papież Symplicjusz, którego posługa obejmowała lata 468–83, „konsekro-
wał bazylikę ku czci świętej męczennicy Bibianny, zawierającą jej relikwie, w po-
bliżu pałacu Licinianum”, na Awentynie w Rzymie – jak głosi zapis w „Liber Pon-
tificalis” pochodzący z VI w. przetrwała do naszych czasów… (uroczystość 2 grudnia) 

il.: ŚW. BIBIANNA — BERNINI, Jan Wawrzyniec (1598, Neapol – 1680, Rzym) 

ok. 1624-6, rzeźba, marmur, bazylika pw. św. Bibianny, Rzym; źródło: www.wga.hu 

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.wga.hu/html/a/angelico/03/lastjud1.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

