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CHRYSTUS PANTOKRATOR, mozaika, XI w., kopuła nad chórem, klasztor Osios Loukas, Beocja, Grecja; 

źródło: commons.wikimedia.org 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA EEEEZECHIELA ZECHIELA ZECHIELA ZECHIELA Ez 34,11–12.15–17 

To mówi Pan Bóg: »Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy 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 legowisko«, 
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, to mówi Pan Bóg: »Oto Ja osądzę poszczególne 
owce, barany i kozły«. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs123 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan 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 mego życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 
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Bracia: 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 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 pierwszy, 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 
swoje 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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMk 11,10 Alleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, AllelujaAlleluja, Alleluja, Alleluja 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; 
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 25,31–46 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
»Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 
wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed 
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych 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 
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 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? spragnionym i 
daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub 
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i 
przyszliśmy do Ciebie?’. 
Król im odpowie: ‘Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’. 
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 przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w 
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?’. 
Wtedy odpowie im: ‘Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili’. 
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWIRGILIUSZIRGILIUSZIRGILIUSZIRGILIUSZ    
Urodził się w ok. 700 w Irlandii, w rodzinie 
szlacheckiej. Edukację otrzymał w klasztorze 
na wyspie Iona. Jego wczesne losy nie sa 
dobrze znane – przypuszcza się, że przez 
pewien czas był opatem w Aghaboe. 
W 745 Wergiliusz (znany także jako Feirgil lub 
Fergal) opuścił Irlandię z zamiarem udania się 
do Ziemi Świętej, ale zatrzymał się – jak wielu 
jego rodaków - w cesarstwie Franków, u Pepi-
na Młodszego, ówcześnie zarządcy domu 
królewskiego Childeryka III. Po dwóch latach 
spędzonych w Cressy, w pobliżu Compiegne, 
udał się do Bawarii, na zaproszenie księcia 
Odilo, gdzie założył klasztor w Chiemsee, po 
czym został opatem w klasztorze św. Piotra 
w Salzburgu. 
Tam wdał się w spór ze św. Bonifacym, 
apostołem Niemiec. Bonifacy zarzucił 
Wirgiliuszowi, że uznaje sakrament Chrztu św. 
nawet w przypadku użycia przez kapłana 
niewłaściwej formuły. Interweniował papież 
Zachary, cd. na odwrocie… 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.XI (niedziela): Uroczystością CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA kończy się Rok Liturgiczny. 
 30.XI (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 

 Rozpoczyna się czas duchowego przygotowania do jak 
najgłębszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. 

 Suma będzie odprawiona w intencji tegorocznych 
pielgrzymów do Częstochowy. 

 Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na War-
szawskie Seminarium Duchowne. 

 7.XII (niedziela): II Niedziela Adwentu. 
Tradycyjnie w naszej parafii rozpocznie się 40-GODZINNE 
NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE połączone z rekolekcjami 
adwentowymi. Podejmijmy! wysiłek takiego uporząd-
kowania swojego czasu, aby znaleźć możliwość udziału 
w tych duchowych ćwiczeniach. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź I: Tomasz Andrzej SZEWCZYK, kawaler z parafii Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie, i Izabela Marta 
KORYTEK, panna z Parceli, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    WWWWIRGILIUSZIRGILIUSZIRGILIUSZIRGILIUSZ, DOK.    
Zachary wszelako odrzucił skargę Bonifacego. Później Bonifacy zarzucił 
Wirgiliuszowi głoszenie doktryny o „okrągłości ziemi”, w sprzeczności z Pismem. 
Nie jest jasne, jakie były szczegóły sporu, ale Wirgilusz ponownie został 
oczyszczony z zarzutów herezji przez papieża. Jedyne świadectwa pochodzą od 
Bonifacego i nie są zbyt precyzyjne, świadczą natomiast o zainteresowaniu 
Wirgiliusza zagadnieniami astronomicznymi, geograficznymi i antropologicznymi, 
być może opartymi o starożytne źródła greckie. Papieskie rozstrzygnięcie 
zaświadczało, iż Wirgilusz nie sprzeniewierzył się ortodoksji. 
W 766 został biskupem Salzburga (już po zamordowaniu w 754 Bonifacego). Z 
powodzeniem pracował nad powierzoną mu owczarnią (erygował pierwszą 
katedrę, wprowadził do niej relikwie św. Ruperta, a być może także św. Brygidy 
Irlandzkiej) zajmując się także szerzeniem wiary w sąsiednich krajach, w szcze-
gólności w Karyntii w Austrii (gdzie zwany jest jej apostołem), Styrii i Słowenii. 
Niektórzy wiążą Wirgilusza z "Æthicus Ister", autorem mistycznych dzieł 
kosmologicznych, ale brak to dowodów. 
Zmarł w 784 w Salzburgu w opinii świętości. Jego epitafium określa go 
„geometrą”. Kanonizował go – po odkryciu grobu Wirgilusza w związku z pożarem 
katedry w 1181 - Grzegorz IX (1233). (uroczystość 27 listopada) 
il na odwrocie. POSĄG ŚW. WERGILIUSZA, przy wejściu do katedry w Salzburgu; źródło: en.wikipedia.org 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (47): UKRZYŻOWANY Z WALLDÜRN 

W 1330 w miejscowości Walldürn w Badenii-Wirtembergii kapłan, niejaki 
Heinrich Otto, sprawował w lokalnym kościele św. Jerzego Najświętszą 
Ofiarę. Po konsekracji nieuważnie potrącił kielich zawierający Krew 

Chrystusa. Część zawartości 
wylała się na biały korporał … 
Ku zdumieniu - i przerażeniu! - 
kapłana największa z plam Krwi 
przybrała wyraźną postać 
ukrzyżowanego Chrystusa, 
natomiast jedenaście 
mniejszych ukształtowało się w 
głowy Jezusa ukrzyżowanego z 
koronami cierniowymi na 
skroniach! Kapłan stracił głowę 
i, niezauważony przez nikogo 
(pamiętajmy, że w owych 
czasach - do lat 70-tych XX w. 
zresztą - w trakcie celebracji 
Mszy św. celebrans był 
odwrócony plecami do 
konkregacji a twarzą do 
Ołtarza) ukrył korporał za 
kamieniem stołu Pańskiego… 
Przez prawie 50 lat zachował 

tajemnicę owego Spotkania dla siebie. O wydarzeniu, dręczony wyrzutami 
sumienia, powiedział dopiero na łożu śmierci… Korporał odnaleziono 
nietknięty, w miejscu wskazanym przez kapłana, i – co istotniejsze – z 
wizerunkiem(ami) precyzyjnie zgodnym(i) z opowieścią umierającego. 
Kult korporału i związanego z nimi cudu rozpoczął się prawie natychmiast. 
Wiadomo, że już w 1408 pielgrzymowano do Walldürn. Zaczęto też 
odnotowywać inne niewytłumaczalne wydarzenia związane z wystawionym 
na widok publiczny korporałem. 
W 1445 płótno zawieziono do Rzymu, gdzie widział je papież Eugeniusz IV. 
Nieco już wyblakłe wizerunki były jeszcze na tyle widoczne, że papież w 
specjalnym dokumencie uznającym cud za prawdziwy wspominał o 

jedenastu głowach Chrystusa jako vera icon. Papież nadał także specjalne 
odpusty dla osób adorujących płótno cudu w oktawę święta Bożego Ciała. 
Do dziś ta procesja, która po raz pierwszy odbyła się w Walldürn w rok po 
opisanej wizycie w Rzymie, przewyższa okazałością procesję Bożego Ciała. 
Mimo plag, które spustoszyły w 1521 i 1530 okolicę, tragedii reformacji, 
rewolt chłopskich (1525). kult cudownego płótna w Walldürn trwał. W 
1589 lokalny proboszcz Jost Hoffius opublikował pierwszy drukowany opis 
wydarzenia sprzed 2 i pół wieku, co niewątpliwie przyczyniło się do jego 
utrwalenia. W 1624 papież Urban VIII nadał pielgrzymującym do Walldürn 
odpust zupełny. W latach 1698–1728 abp Franz Lothar von Schonborn z 
Moguncji wystawił, w cegle, w stylu gotyckim, nowy kościół (bazylika 
mniejsza), w którego bocznym ołtarzu umieszczono relikwiarz z cudownym 

korporałem. 
Dziś do Walldürn (którym opiekują 
się augustianie) przybywa rocznie 
ponad 120 tys. pielgrzymów, czyniąc 
z miejsca cudu trzecie pod wzglę-
dem ilości nawiedzających centrum 
pielgrzymkowe w Niemczech. 
W 1950 przeprowadzono badania 
korporału. Choć oryginalne wize-
runki nie są już widoczne gołym 
okiem (w szczególności nie można 
już wyróżnić owych 11 vera icon - 
głów ukrzyżowanego Chrystusa) to i 
tak badających spotkała wielka 
niespodzianka: gdy płótno naświet-
lono światłem ultrafioletowym lam-
py kwarcowej ukazał się wspaniały 
wizerunek Ukrzyżowanego… 

il. #1 (po prawej)) CHRYSUS KORPORAŁU W WALLDÜRN, płaskorzeźba, bazylika mniejsza w Walldürn; 
źródło: de.wikipedia.org 
#2 (powyżej) UKRZYŻOWANY, korporał z Walldürn widziany w świetle ultrafioletu; źródło 
www.karlheinzbecker.privat.t-online.de 

CHRYSTUS … 

Niepostrzeżenie, lekko, spokojnie, bez hałasu, 
otworzył drzwi od przestrzeni i czasu. 

Nieskończoności dziedzic, nawykły do bezmiarów, 
wszedł, jak w więzienie, w ramy – trzech wymiarów. 

Zamiast stroju błękitów, co od słońc cały pała, 
nałożył łachman człowieczego ciała. 

I ustami, co były spokojne, lecz łaskawe, 
spożył życie i śmierć: prostą potrawę. 

SŁONCZYŃSKA, Anna (1893 – 1944, Warszawa) 

POCZET PAPIEŻY (127): LEON VII 
Był Rzymianinem, kardynałem–prezbiterem kościoła S. Sisto, 

prawdopodobnie mnichem benedyktyńskim. 
Wybrany został przy poparciu panującego w 
Rzymie księcia Alberyka II ze Spoleto w 936. 
Zaprosił do Rzymu opata Odona z Cluny, by 
ten położył kres konflitowi między 
Alberykiem a jego rywalem, królem 
Longobardii, Hugonem. Gdy udało się 
(tymczasowo) rozwiązać konflikt – Albert 
zawarł związek małżeński z córką Hugona – 

Leon powierzył Odonowi misję 
zreformowania klasztorów w Rzymie, 

poczynając od klasztoru przy bazylice św. Pawła. 
Reforma poległa na zwolnieniu klasztorów spod władzy biskupiej i 
świeckiej: klasztory podlegać miały bezpośrednio jurysdykcji papieskiej. 
Życie klasztorne oparto na służbie Bożej Opus Dei, zadbano o pogłębiony 
rozwój intelektualny mnichów oraz propagowanie twórczości artystycznej. 
Cntrum benedyktyńskie Cluny we Francji uzyskało status nadrzędny nad 
klasztorami filialnymi. W 937 Leon ponowił też przywileje nadane opactwu 
w Subiaco, gdzie znajdowała się grota św. Benedykta (480–550), oraz 
opactwu Gorze koło Metzu. 
Przesłał paliusz Adaldagowi, arcybiskupowi Bremy–Hamburga, a 
arcybiskupa Moguncji Fryderyka mianował legatem dla Niemiec z misją 
reformy duchowieństwa. Polecił przestrzeganie celibatu i zachowanie 
dyscypliny w klasztorach. Nie zezwolił na nawracanie Żydów na 
chrześcijaństwo siłą, ale przyzwolił Fryderykowi na usuwanie ich z miast,do 
czasu przyjęcia nowej wiary. 
Zmarł w Rzymie w 939 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

il. LEON VII, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  

PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
  


