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Lud BOŻY uczestniczy w królewskiej funkcji CHRYSTUSA. 

CHRYSTUS urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez SWOJĄ Śmierć i SWOJE ZmartwychwstaniePOR. J 12, 32. 

CHRYSTUS, KRÓL i PAN wszechświata, stał się sługą wszystkich, »nie przyszedł, aby MU służono, lecz aby służyć i dać SWOJE życie na okup za wielu«MT 20, 28. 

Dla chrześcijanina „służyć MU– znaczy panować”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 36., szczególnie „w ubogich i cierpiących”, w których Kościół „rozpoznaje obraz 

swego ubogiego i cierpiącego ZAŁOŻYCIELA”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. LUMEN GENTIUM, 8. 

Lud BOŻY urzeczywistnia swoją „godność królewską”, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z CHRYSTUSEM. 

Wszystkim odrodzonym w CHRYSTUSIE znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś DUCHEM ŚWIĘTYM konsekruje ich na kapłanów. 

Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni DUCHEM i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań Naszego Urzędu przysługuje im godność 

królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. 

Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu BOGU? 

Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić PANU czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności?ŚW. LEON WIELKI, SERMONES, 4, I: PL 54, 149. [KKK, 786] 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

JEZUS PRZED PIŁATEM („CÓŻ TO JEST PRAWDA?”) — GE, Mikołaj (1831, Woroneż – 1894, chutor Iwanowski) 

1890, olejny na płótnie, Galeria Trietiakowska, Moskwa; źródło: pl.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADN 7, 13-14 
Patrzyłem 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 wszystkie 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 majestatu 

PAN króluje, oblókł się w majestat, 

PAN wdział potęgę i nią się przepasał. 

Tak świat utwierdził, 

że się nie zachwieje. 

TWÓJ tron niewzruszony na wieki, 

istniejesz od wieków, BOŻE. 

Świadectwa TWOJE bardzo godne są wiary; 

TWOJEMU domowi świętość przystoi 

po wszystkie dni, o PANIE. 

Z APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAP 1, 5-8 
JEZUS CHRYSTUS jest ŚWIADKIEM WIERNYM, 

PIERWORODNYM wśród umarłych 

i WŁADCĄ królów ziemi. 

Temu, który nas miłuje 

i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 

i uczynił nas królestwem – 

kapłanami dla BOGA i OJCA SWOJEGO, 

JEMU chwała i moc na wieki wieków! 

Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy GO wszelkie oko 

i wszyscy, którzy GO przebili. 

I będą GO opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 

Tak: 

Amen. 

JA jestem ALFA i OMEGA, 

mówi PAN BÓG, 

KTÓRY JEST, 

KTÓRY BYł 

i KTÓRY PRZYCHODZI, 

WSZECHMOGĄCY. 

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

Błogosławiony, który przybywa w imię PAŃSKIE. 

Błogosławione JEGO królestwo, 

które nadchodzi. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚWIĘTEGO 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. 

Co uczyniłeś?” 

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«. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:What_is_truth.jpg


 

 NNN RRR    XXXLLLVVVIII III ///222000111888    (((888666777)))    
 

Wyd. Redakcja parafia pw. św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 25 LISTOPADA AD 2018 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa jeszcze miesiąc listopad, miesiąc poświęcony modlite-

wnej pamięci o naszych bliskich zmarłych: 
 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 

w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 Za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH rocznych mo-

dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 25.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. 

 30.XI (piątek)–2.XII (niedziela): Dni skupienia u Sióstr od Aniołów 
w Konstancinie Jeziornie – dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. Koszt: 150 zł. Zachęcamy! 

 1.XII (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: Uczcijmy NIEPOKALANE SERCE 

MARYI nabożeństwem PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — 
wynagradzającym za grzechy przeciwko SERCU MARYI! 
Zapraszamy! na Mszę św. o 1800 a po Mszy św. – różaniec. 

10.XII.1925, 8 lat po objawieniach fatimskich, s. Łucji dos Santos (już 
wówczas zakonnicy) raz jeszcze objawiła się MARYJA z DZIECIĄTKIEM 
i pokazała jej cierniami otoczone SERCE. MARYJA powiedziała: 
„Córko MOJA, spójrz, Serce MOJE otoczone cierniami, którymi niewdzięcz-
ni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty 
staraj się nieść MI radość i oznajmij w MOIM imieniu, że przybędę w go-
dzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, 
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzy-
szyć MI będą w intencji zadośćuczynienia”. 

 2.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny śpiewać będziemy we wszystkie adwentowe 
niedziele przed Mszą św. o 845. Zapiszmy w kalendarzu! 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 
a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 30.IX–11.X.2019: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 
3.990 zł. Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Adam PIELAK, kawaler, i Małgorzata Maria PANUŚ, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby 

proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.XI 
(poniedziałek) 

730 † Rafała FABISIAKA 

1800 
† Stanisława ŚLĄZAKA, 

zmarłych z rodzin ŚLĄZAKÓW i SREBNICKICH 

27.XI 
(wtorek) 

730 
† Marianny w 17. rocznicę śmierci, i Stefana BĄCZKOWSKICH, 

Stanisławy i Kazimierza PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL 

1800  

28.XI 
(środa) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800  

29.XI 
(czwartek) 

730  

1800 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodzin OSUCHÓW, 

Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

30.XI 
(piątek) 

730  

1800  

1.XII 
(sobota) 

730  

1800 o nawrócenie grzeszników 

2.XII 
(niedziela) 

845 
† Genowefy, Stanisława i Edwarda ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa KARASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO 

1030 
o nawrócenie grzeszników  

† Katarzyny DOLACIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci 

1200 
† Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci 

† Genowefy MOSKALEWICZ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.XII 

9.II.1862 ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI odbył ingres do warszawskiej katedry. 

Już cztery dni później wydał dekret otwierający warszawskie kościoły, 

zamknięte po profanacji przez rosyjskich żołdaków rok wcześniej… 

Dany mu miał być tylko rok posługi w pokoju. Zajął się pracą duszpasterską, 

wewnętrznym odrodzeniem duchowieństwa, formacją alumnów, reformą 

konsystorza. W listach pasterskich pouczał o potrzebie jedności ze Stolicą 

Apostolską, polecał zakładanie bractw wstrzemięźliwości. odprawianie nabo-

żeństw majowych. Prowadził ożywioną korespondencję z Rzymem. 

Nie popierał dążeń do powstania. Pisał listy do znanych sobie wysoko posta-

wionych osób w Moskwie, m.in. Aleksandra Gorczakowa, rosyjskiego ministra 

spraw zagranicznych. Jego odpowiedź tak skomentował: 

„Zrozumiałem, że w Petersburgu, również jak w Warszawie, nie mogłem 

liczyć na poparcie rządu, ilekroć występować zechcę w interesie cierpiących 

i uciśnionych owieczek moich, że i tam mają na celu jedynie interes pań-

stwa. Nie tyle jednak zabolały mię szczera i jawna odmowa, ile to faryzejskie 

wywijanie się, dążące od oplątania umysłu i zawikłania prawdy […] Radzono 

mi przeto nie wdawać się w to, co do mnie należy, zamknąć oczy na poli-

tyczne sprawy i na postępowanie rządu, do którego mogę się udawać chyba 

w kwestiach czysto kościelnych. Co do narodu zaś, to ten powinien wyrzec 

się wszelkich marzeń o rzeczywistej samoistności, winien poddać się bez 

szemrania najsurowszym środkom przeciw niemu użytym, manifestując jesz-

cze swą wdzięczność wobec całej Europy za jakoweś łaski, których winien 

czuć się niegodnym. Wszystko to jednak ujęte w tak ułudne frazesa, że z każ-

dego twierdzenia można się wywinąć, zostawiwszy wszakże żądło w sercu. 

Lecz nic mię tak […] nie oburzyło, jak ów niesłychany machiawelizm, użyty 

w traktowaniu kwestii ubiorów i narodowych godeł. Ja skarżę się na policję, 

który zrywa na ulicy z kobiet ubrania zdradzające patriotyzm, i sadza do wię-

zienia za czamarkę lub konfederatkę. Gorczakow sam uznaje z góry, iż kwe-

stię kostiumów uważa za całkiem podrzędną i nie mającą rzeczywistej polity-

cznej wartości; któż by po tym założeniu nie oczekiwał konkluzji, że policja 

otrzyma rozkaz nie zwracania uwagi na te bagatele i wypuszczenia tych, 

co już aresztowani zostali? Tymczasem szlachetny i pełen wyniosłych uczuć 

[Gorczakow] wyprowadza stąd bardzo naturalny w jego przekonaniu wniosek, 

że ponieważ przy tej bagateli naród się opiera, słuszna jest więc i konieczna 

karcić jak najsurowiej te jego zachcianki, gdyż gotów by później domagać się 

czegoś ważniejszego i poczytywać się istotnie za naród, co ma swą odrębną 

narodowość, cywilizację i dziejową przeszłość. Niech więc raczej żołdactwo 

znieważa polskie niewiasty i zakuwa w kajdany polską młodzież, niżby miało 

przyjść do tego, by naród cały poczuł w sobie ducha polskiego. Jeśli zaś 

potrzebne jest pobłażanie, to nie dla szlachetnej młodzieży, co miłość ojczy-

zny z piersi matek wyssała i gotowa poświęcić dla niej swe życie; ale dla tych 

raczej nikczemnych oprawców, co panosząc się na cudzej ziemi i cudzym 

dobrem napełniając kieszenie, pastwią się jeszcze z cynicznym 

okrucieństwem nad ofiarami własnej nienawiści, przekraczając nawet 

udzielone sobie prawa”… 

Nie angażując się bezpośrednio w sprawy polityczne, gotów był popierać 

wszelkie prace i dobre inicjatywy mające na celu dobro Kościoła i narodu. 

Tymczasem Warszawa wrzała. W połowie 1862 ze stanowiska namiestnika 

Królestwa Polskiego odwołany został gen. Lüders. 15.VI, gdy opuszczał War-

szawę, został ranny w zamachu (kula rozbiła mu dolną szczękę), dokonanym 

w Ogrodzie Saskim przez rosyjskiego oficera, z pochodzenia Ukraińca, 

Andrija Potebnię (późniejszego powstańca). 3.VII.1862 do jego następcy, 

księcia Konstantego Romanowa, strzelił czeladnik krawiecki, Ludwik 

Jaroszyński – kulę zatrzymała druciana koszulka i ugrzęzła w epolecie… 

Następnego dnia ZYGMUNT nakazał odprawienie w warszawskich kościołach 

nabożeństw dziękczynnych. Sam w katedrze potępił „w wyrazach gromią-

cych surowo skrytobójstwa, w jakim bądź podjęte celu, jako zbrodnię 

przeciw BOGU i ludziom”… 

Mimo to „każdy dzień niemal przynosił wieść o jakimś politycznym mordzie, 

bądź to w samej Warszawie, bądź na prowincji”… 

Na 15.I.1863 ZYGMUNT zwołał całe wyższe duchowieństwo archidiecezji… 

7 dni później wybuchło powstanie… …ciąg dalszy nastąpi… 

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 
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