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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 31, 31-34 

Pan mówi: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim 

nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 

kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 

przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, 

mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich 

sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli 

wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: „Poznajcie Pana”. Wszyscy 

bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, 

ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już 

wspominał». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 51 

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste 
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Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 5, 7-8 

Bracia: 

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące 

prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany 

dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 

przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą 

zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. 

AKLAMACJAJ 12, 26 Chwała Tobie, Słowo Boże 

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; 

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 12, 20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 

też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 

Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip 

poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 

Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony 

Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno 

pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto 

nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto 

by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój 

sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 

od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 

uwielbij imię Twoje». 

Wtem rozległ się głos z nieba: «I uwielbiłem, i znowu uwielbię». 

Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł 

przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu 

na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad 

ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział 

zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

SANTO SUBITO! 

Któż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole. 
Znałem go, - był dzieckiem - znałem, 
Jak urósł duszą i ciałem! 
On ślepy, lecz wiedzie go anioł pacholę. 
Mąż straszny - ma trzy oblicza. 
On ma trzy czoła. 
Jak baldakim rozpięta księga 

tajemnicza. 
Nad jego głową osłania lice. 
Podnóżem jego są trzy stolice. 

Trzy końce świata drżą, gdy on woła; 
I słyszę z nieba głosy jak gromy: 

To namiestnik wolności na ziemi 
widomy! 
On to na sławie zbuduje 
ogromy 
Swego kościoła! 
Nad ludy i nad króle 
podniesiony; 
Na trzech stoi koronach, a 
sam bez korony: 

A życie jego - trud trudów, 
A tytuł jego - lud ludów; 
Z matki obcej, krew jego 
dawne bohatery, 
A imię jego czterdzieści i 
cztery. 

Sława! sława! sława!  
Adam MICKIEWICZ, „Dziady cz. III”, fragment 

 

Chrystus znajduje się w centrum tego zgromadzenia ludzi [Kościoła] w "rodzinie Bożej". Zwołuje ich wokół siebie przez swoje słowa i znaki, które ukazują 

Królestwo Boże, oraz przez posłanie swoich uczniów. Urzeczywistni przyjście swego Królestwa przede wszystkim przez wielkie Misterium swojej Paschy: 

śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 789 przyciągnę wszystkich do siebie»J 12, 32. "Wszyscy ludzie powołani są do 

tego zjednoczenia z Chrystusem"245Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 542] 



 
Sw. Zygmunt 

NR XIV/2006 (207) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, 2 kwietnia 2006 strona — 2— 
Nakład: 350 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 2.IV (niedziela): Rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Chcemy być przy Nim - w godzinie Jego konania i śmierci - i 
modlić się o jak najszybsze wyniesienie Go na ołtarze. Bardzo 
serdecznie zapraszamy wszystkich na godz. 20:30, by 
wspólnie uczestniczyć w okolicznościowej Mszy św. 

 2.IV (niedziela): Sprzedaż wykonanych przez dzieci ze szkoły w 

Słomczynie PALM wielkanocnych. Dochód przeznaczony jest 
na wsparcie akcji Caritas. 

 7.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 

uczcimy Najświętsze Serce Jezusa. O 15:45 Msza św. dla 
dzieci, w połączeniu z nabożeństwem Drogi Krzyżowej (o ile 
będzie ładna pogoda - w terenie). Spowiedź 1-piątkowa ½ 
godz. przed każdą Mszą św. 

 7.IV (piątek): Ostatnie nabożeństwa Drogi Krzyżowej: 
 dla dzieci o 15:45 w połączeniu z Mszą św. 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:45. Uczestnictwo w nabożeństwie jest 
obowiązkowe dla kandydatów do bierzmowania. Będzie 
ono połączone ze spotkaniem formacyjnym. Jest to też 
ostateczna okazja do złożenia podania do Ks. Prymasa z 
prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania. W przyszłą 
niedzielę spotkania nie będzie. 

 8.IV (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. za 
zmarłych z wypominek. 

 9.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA. Poświęcenia palm przed 

każdą Mszą św. 
 9.IV (niedziela): Ostatnie Gorzkie Żale bezpośrednio po Sumie. 
 Za wpływające ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego składamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ!”. 

 W zaczynającym się 2.IV (niedziela) tygodniu Księża pragną 

odwiedzić chorych, którzy nie mogą przyjść do kościoła, z 

posługą sakramentalną – aby i oni mogli przeżywać Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego w łączności z Chrystusem. 
Zgłoszenia chorych u Księży. 

 W Wielkim Tygodniu kancelaria będzie nieczynna. Wszelkie 
sprawy kancelaryjne należy załatwiać w rozpoczynającym się 
2.IV (niedziela) tygodniu. W Wielkim Tygodniu będą 

załatwiane tylko sprawy losowe. 
 Rozpoczęła się renowacja ołtarza św. Zygmunta. Po 
demontażu obrazu naszego Patrona można zobaczyć obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zniszczony przez złodziei 
przed kilkudziesięciu laty przez zerwanie koron i nimbów. 
Również i on zostanie poddany renowacji i konserwacji. 

 Chrzty w kwietniu tradycyjnie w pierwszym dniu Świąt 
Wielkanocnych 16.IV na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia 
chrztów do 8.IV w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 

dla rodziców i chrzestnych 9.IV po Sumie w kościele. O ile 
będzie potrzeba drugi termin chrztów w kwietniu to 
IV niedziela miesiąca 23.IV, na Sumie. Zgłoszenia i 
przygotowania - jak dla chrztów świątecznych. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Sławomir BIERNACKI, kawaler z Łęgu, i Sylwia 

Anna GAWRYŚ, oboje z parafii tutejszej. 
Zapowiedź I: Dariusz KWIATKOWSKI, kawaler z Dębówki, parafia 

tutejsza, i Sylwia BURSA, panna z parafii Św. Trójcy w 
Chynowie. 

Zapowiedź I: Sebastian PAWŁOWSKI, kawaler z parafii św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej, i Justyna Genowefa 
PASTWA, panna z Kawęczyna, parafia tutejsza. 

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

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   IIIXXX    JJJEEEZZZUUUSSS   UUUPPPAAADDDAAA   PPPOOODDD   KKKRRRZZZYYYŻŻŻEEEMMM   PPPOOO   RRRAAAZZZ   TTTRRRZZZEEECCCIII    
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył. 

Na drodze krzyżowej wspominamy trzy upadki Chrystusa. A ile ich było - 

któż to policzy - gdy wspinał się na górę po ostrych kamieniach stromego 

wzgórza Kalwaryjskiego? 

Ile jest upadków w moim życiu, gdy po zboczach codziennego wysiłku 

wspinam się wzwyż? Ile razy upadam, ile razy opuszczam ręce? Ile razy 

dochodzę do wniosku, że już się nie warto podnosić, że i tak już jestem 

upadłym człowiekiem, a moja pierwotna niewinność nie wróci. I tak już 

ludzie znają mnie i niełatwo zapomną, niełatwo odmienią sąd o mnie. Cóż 

więc jest wart mój wysiłek i trud? 

A jednak, gdy przeglądam historię nawróceń, widzę, że wojowanie z 

Bogiem przez całe życie skończyło się dla wielu pisarzy zbawiennym 

doświadczeniem ostatniego momentu, z krzyża, z bólu, z męki choroby: 

«Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju»Łk, 23, 43. 

U ludzi żyjących w twórczości, gdy śmierć zamyka ich oczy na twórczość i 

życie, rodzi się zazwyczaj tak gorące pragnienie życia i dalszej twórczości, 

iż łatwiej wtedy dostrzegają Boga Życia i prędzej Go rozumieją aniżeli w 

pysze swego twórczego żywota. 

Niejeden może wspomni: pozostały po mnie tomy, które sławy mi nie 

przyniosą. Najważniejszy jest ten ostatni tom - ostatnia kartka, ten finis i 

epilog życia. Chociażbym był jako owca zjedzony i pozostały ze mnie tylko 

kości, wstanę, jak te suche kości na polu Ezechielowym. Choćby wszyscy 

wątpili, azali ożyją te kości, usłyszę: "prorokuj, synu człowieczy, prorokuj 

do tych kości, albowiem ożyją, podźwigną się i żyć będą"Ez, 37, 3-5. 

Chociażbym w tej chwili miał najgorsze wyobrażenie o moich słuchaczach, 

chociażbyście popełnili wszystkie grzechy całego świata, o których nawet 

się nie wie, nic to! Bo każdy grzech, chociażby pracował w konkretnej 

materii, jest tylko brakiem bytu i doskonałości. Dopiero cnota jest bytem. 

Tyle człowiek wniesie do życia wiecznego, ile weźmie miłości ku Temu, 

który nie umiera. 

Nie wiem, czy trzeci raz upadłeś, ale choćbyś upadł raz trzydziesty trzeci, 

wstań i chodź prosto! 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

SSStttaaacccjjjaaa   XXX    JJJEEEZZZUUUSSS   ZZZ   SSSZZZAAATTT   OOOBBBNNNAAAŻŻŻOOONNNYYY   III    ŻŻŻÓÓÓŁŁŁCCCIIIĄĄĄ    NNNAAAPPPAAAWWWAAANNNYYY   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył 

Przygodziło się to Bogu, który przyodziewa cały świat. Przygodziło się to 

Temu, który nikogo nie potępił, każdemu powiedział: «Idź w pokoju, nie 

grzesz więcej»J, 5, 14. A jednak świat nie podarował Mu jedynej szaty, 

całodzianej, którą otrzymał od swej Niepokalanej Matki. Świat zdarł ją z 

Jezusa. Chciał ujrzeć Boga w całej prawdzie - Boga nagiego. 

Świat nie chce Boga nieznanego. Tylko 

Grecy czcili nieznanego Boga. Świat chce 

znać Boga, jak Tomasz, i palce swoje 

włożyć w Jego bok. I ma do tego prawo. 

Bo to jest Bóg zbliżający się do nas, Bóg, 

który karmi, który żywi, który się daje 

spożyć, zjeść. Błogosławiony, który 

Bogiem żyje, który się Nim karmi, który 

ogląda całą Jego nagą Prawdę. 

Odsłonił ci się Bóg, a ty chciałbyś 

przejść przez życie nie obnażony? 

Chciałbyś ukryć twoje prywatne sprawy? 

Nie masz prywatnego życia. Twoje 

najbardziej osobiste sprawy są 

własnością wspólną, społeczną i 

przynoszą społeczeństwu dobro lub zło: 

zależy to od tego, co ukrywasz i czym 

jesteś. Świat chce poznać całą, nawet 

bolesną prawdę twoją. Po twoim życiu, 

jak po życiu ludzi, które w historii literatury studiujesz, będą 

wydobywać okruchy pozostałe po tobie, będą badać i zbierać listy, notatki, 

zapiski. Niekiedy są one tak straszne, że nawet najbardziej cyniczni ludzie 

mówią: - Nie, nie godzi się tego publikować, nie godzi się tego drukować; 

to już stanowczo za dużo. Nie myśleliśmy, że aż tak wygląda jego prawda. 

Oby się to nie powtórzyło za kilka, czy kilkanaście lat, na mnie. Oby nie 

wstydzono się obnażyć mnie aż do końca. Oby w życiu moim nie było nic 

takiego, czego ludzie baliby się dotknąć, obnażyć i odsłonić. Niech poznają 

całą moją prawdę. By ta prawda była jednak pożywna, niechże i praca 

moja nad jej kształtowaniem będzie rzetelna, by w przyszłości ludzie nie 

musieli się wstydzić, odsłaniając jej nagość. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

rozważania: Stefan kard. WYSZYŃSKI, Droga Krzyżowa dla pracowników pióra, 1959 
ilustracja: DROGA KRZYZOWA, z Boston Catholic Journal, 2005; źr.: www.boston-catholic-journal.com 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


