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Gdy Kościół modli się "Ojcze nasz, któryś jest w niebie", wówczas wyznaje, że jesteśmy Ludem Bożym już przebywającym "na wyżynach niebieskich 1003 – 

w Chrystusie Jezusie"Ef 2, 6 […]: Chrześcijanie są w ciele, ale nie żyją według ciała. Żyją na ziemi, lecz są obywatelami niebaList do Diogneta, 5, 8-9. [KKK, 2796] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 Krn 36,14-16.19-23 

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując 

wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, 

którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia 

wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem 

i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, 

lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się 

gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też 

Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej 

pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych 

sprzętów. 

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się 

niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. 

I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: 

»Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem 

przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat«. 

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, 

króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on 

również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi 

Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On 

mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu 

Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; 

a niech idzie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 137 

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali 

wspominając Syjon. 

Na topolach tamtej krainy 

zawiesiliśmy nasze harfy. 

Bo ci, którzy nas uprowadzili, 

żądali od nas pieśni. 

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 

„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”. 

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską 

w obcej krainie? 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 

niech uschnie moja prawica. 

Niech mi język przyschnie do gardła, 

jeśli nie będę o tobie pamiętał, 

jeśli nie wyniosę Jeruzalem 

ponad wszystką swą radość. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2,4-10 

Bracia: 

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 

umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem 

przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił 

nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby 

w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać 

na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 

jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem 

Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg 

z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

AKLAMACJAJ 3,16 Chwała Tobie, Królu wieków 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3,14-21 

Jezus powiedział do Nikodema: »Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwie-

rzył w imię Jednorodzo-

nego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że 

światło przyszło na 

świat, lecz ludzie bar-

dziej umiłowali ciem-

ność aniżeli światło: bo 

złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto się 

dopuszcza nieprawości, 

nienawidzi światła i nie 

zbliża się do światła, 

aby nie potępiono jego 

uczynków. Kto spełnia 

wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, 

aby się okazało, że jego 

uczynki są dokonane 

w Bogu«. 

il.: NIKODEM U CHRYSTUSA, 
LA FARGE, John (1835, Nowy 
Jork - 1910, Providence), o-

lejny na płótnie, 107.289.1 cm, Smithsonian American Art Museum; źródło: nmaa-ryder.si.edu 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KATARZYNA SZWEDZKA 

Urodziła się w 1331 jako druga córka 
św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona. 
W dzieciństwie oddano ją do internatu 
cystersek w Riseberg, gdzie otrzymała 
pełne wykształcenie i religijne wychowanie. 
Po wyjściu z klasztoru została, w wieku 13 
lat, wydana za rycerza Edgarda van Kyren. 
Młodzi jednak zdecydowali się na złożenie 
ślubów dozgonnej czystości… 

W 1350 Katarzyna udała się wraz z matką, 
Brygidą, z okazji roku jubileuszowego, do 
Rzymu dla zyskania odpustu zupełnego. 
Podczas pielgrzymowania otrzymała wiado-
mość o śmierci męża. Pozostała więc z ma-
tką w Rzymie, oddając się dziełom poboż-
nym i miłosiernym. Przez 25 lat pomagała 
Brygidzie w założeniu i utrwaleniu nowej 
rodziny zakonnej, brygidek. Wielokrotnie od-
rzucała propozycje małżeństwa. Odbywała 
z Brygidą pielgrzymki do różnych miejsc 
świętych. I w końcu, w 1373, matka na jej 
rękach pożegnała życie doczesne dla wie-

cznego, wyczerpana nużącą pielgrzymką do Ziemi Świętej… 

W 1375 Katarzyna wstąpiła do klasztoru brygidek w Vadstena, dokąd zawiozła 
relikwie matki (po drodze przejeżdżając przez polskie Pomorze…). Z niewia-
domych przyczyn opuściła jednakże niebawem ten klasztor i powróciła do Rzymu. 
Zamieszkała w tym samym domu, w którym przedtem mieszkała z matką. 
Równocześnie podjęła starania o jej kanonizację: nie doczekała się jej wprawdzie, 
ale nastąpiła ona niedługo po jej śmierci, bo w 1391. Niemniej żarliwie zabiegała 
o zatwierdzenie zakonu brygidek. Tego się doczekała, gdy Grzegorz XI (1377), 
a później Urban VI (1379) wydali odnośne dekrety. 

Podanie niesie, potwierdzone freskami na ścianie kaplicy-domu, w którym przez 
szereg lat zamieszkiwała z matką (a później sama), że Katarzyna miała ocalić 
Rzym swoimi modłami w czasie gwałtownego wylewu rzeki Tybr… 

Tymczasem klasztor w Vadstena, pozbawiony energicznego kierownictwa, zaczął 
się chylić ku upadkowi. Katarzyna powróciła więc do Szwecji, by ponownie stanąć 
na jego czele. Niestety, wkrótce po powrocie, w 1380 odeszła do Pana. 

Jest autorką Sielinna Troëst (Pociecha duszy) - kopia dzieła z 1407 przetrwała… 

Liczne łaski, jakie wierni otrzymywali przy grobie św. Katarzyny w Vadstena 
przyspieszyły starania o jej kanonizację. Kult ostatecznie, po latach, zatwierdził 
Innocenty VIII, kiedy zezwolił na uroczyste złożenie zwłok Katarzyny w relikwiarzu 
w 1489. Niestety, kiedy nastał protestantyzm zaczęto niszczyć ślady katolicyzmu: 
taki los spotkał też i relikwie św. Katarzyny - zaginęły bezpowrotnie… 

Od 1895 dom św. Brygidy i św. Katarzyny w Rzymie jest w posiadaniu 
karmelitanek. Katarzyna jest patronką Szwecji, wzywana jest jako ochrona przed 
aborcją i poronieniem. (uroczystość 24 marca) 

il.: ŚW. KATARZYNA SZWEDZKA, ok. 1500, rzeźba w drewnie, pracownia z okolic Norrland, 
Hälsingland, Forsa; źródło: medeltidbild.historiska.se 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://nmaa-ryder.si.edu/search/search_artworks1.cfm?StartRow=9&ConID=2760&format=long
http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foremal.asp?objektid=900818S7
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:40. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie. 
Za udział w Gorzkich Żalach można, raz w tygodniu, 
uzyskać - we wszystkich kościołach w Polsce - odpust 
zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski uświę-
ającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 22.III (niedziela): Na sumie o 12:00 obłóczyny ks. Probo-
szcza w szaty prałackie. Witamy! naszego pasterza 
ks. bpa Tadeusza PIKUSA. Ks. Proboszczu – gratulujemy! 

 22-25.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Apelujemy i zachęcamy! do wzięcia udział w tych duchowych 

ćwiczeniach przygotowujących do jak najgłębszego przeży-
cia najważniejszych świąt dla chrześcijanina – Zmartwych-
wstania Pańskiego. Program – obok. 

 Udział jest jednym z elementów przygotowania i do-

puszczenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania! 
 28.III (sobota): Wspólny wyjazd do kina na film o ks. Jerzym 

Popiełuszce sprzed kościoła o 15:00, połączony z na-
wiedzeniem grobu i muzeum poświęconego ks. Jerzemu 
przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Koszt 
biletu do kina i autokaru 35.-zł. Zapisy u księży. 

 Trwa akcja tzw. JAŁMUŻNY POSTNEJ, wyraz troski wspólnoty 
o braci ubogich i potrzebujących. Do 29.III (niedziela) zbierane 

są – w koszu przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - 
produkty o przedłużonym terminie ważności, ie. mąka, kasza, 
ryż, makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. 

 29.IV (niedziela): Kiermasz palemek. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony będzie na wyjazd wakacyjny dla najuboższych 
dzieci z naszej parafii. 

 Wpływają już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. Za wszystkie - serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny zespół CARITAS, wraz z dziećmi ze szkoły w Słom-

czynie, przygotował pocztówki wielkanocne (wyłożone na sto-
liku obok ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Opłata 
min. 3,- zł (kwota pokrywająca koszta wyrobu). Dochód 
przeznaczony na przygotowanie paczek wielkanocnych dla 
dzieci z najuboższych rodzin. 

 Dorośli, którzy z różnych powodów nie przystąpili do sakra-
mentu bierzmowania w swoim czasie, a pragną to uczynić, 
będą mogli uzupełnić ten brak w maju. Przygotowanie do 
przyjęcia sakramentu w każdy wtorek kwietnia, począwszy 
od 7.IV, o 19:30 w domu rekolekcyjnym. 

 Chrzty w marcu 29.III (niedziela), na sumie. 

 Chrzty w kwietniu tradycyjnie w pierwszy dzień Świąt Wiel-
kanocnych, 12.IV, na Mszy św. o 10:30; lub w 4tą niedzielę 
miesiąca, 26.IV, na sumie. Zgłoszenia od 26.III do 4.IV 
w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla rodziców 
i chrzestnych 5.IV (niedziela) po sumie, w kościele. 

 Przy przekazywaniu 1% podatku, w ramach rozliczenia 
za rok 2008, pamiętajmy o Caritas! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Janusz KAZIMIERCZAK, kawaler z parafii Chrystusa 

Króla w Jabłonowo Zamek, i Monika KONOPKA, panna 
z Brześc, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: Zbigniew Michał BOROWSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Monika SZEDZIŃSKA, panna z parafii 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Baniosze 

Zapowiedź I: Piotr Andrzej GASIK, kawaler z parafii 

Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziorna, i Aneta 
MATYSIAK, panna z Obór, parafia tutejsza 

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

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
 22.III (niedziela): 

 8:45, 12:00, 18:00  DOROŚLI 
 10:30  uczniowie szkół PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM 

 23-25.III (poniedziałek-środa): 

 8:45, 18:00  DOROŚLI 
 10:30  uczniowie szkół PODSTAWOWYCH 
 12:00  uczniowie GIMNAZJUM 

 Młodzież PONADGIMNAZJALNĄ prosimy o uczestnictwo ze swoimi 
szkołami, lub w naszym kościele - wraz z dorosłymi. 

SPOWIEDŹ 
 24.III (wtorek): 

 8:30 – 9:45, 17:30 – 18:45  DOROŚLI 
 uczniowie szkół PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM – podczas 

swoich nabożeństw pokutnych 
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA VII: JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 

Tradycja potrójnego upadku Jezusa i ciężaru 

krzyża przywołuje upadek Adama – nasze 

bycie istotami upadłymi – i tajemnicę uczes-

tnictwa Jezusa w naszym upadku. W dzie-

jach upadek człowieka przyjmuje coraz to 

nowe formy. W swoim pierwszym Liście 

święty Jan mówi o potrójnym upadku 

człowieka: pożądliwości ciała, pożądliwości 

oczu i pysze żywota. W ten sposób, na tle 

przywar swego czasu, z wszystkimi jego 

zbytkami i wynaturzeniami, interpretuje 

upadek człowieka i ludzkości. 

W nieco bliższej historii możemy jednak 

pomyśleć, jak chrześcijaństwo, znużone 

wiarą, opuściło Pana: wielkie ideologie, 

niczym banalizacja człowieka, który w nic już 

nie wierzy i po prostu żyje nie przejmując się niczym, stworzyły nowe 

pogaństwo, pogaństwo gorsze, które chcąc ostatecznie usunąć Boga 

pozbyło się człowieka. 

I tak człowiek pełza w prochu. Pan dźwiga ten ciężar coraz to upadając, 

aby móc przyjść do nas; patrzy na nas, by obudziło się w nas serce; upada, 

aby nas podnieść. 

STACJA VIII: JEZUS SPOTYKA KOBIETY, KTÓRE PŁACZĄ NAD NIM 
Głos Jezusa napominający kobiety jero-

zolimskie, które podążają za nim płacząc 

nad jego losem, skłania nas do refleksji. Jak 

to rozumieć? 

Czy nie jest to napiętnowanie litości czysto 

sentymentalnej, która nie przechodzi w na-

wrócenie i żywą wiarę? Na nic zdaje się 

opłakiwanie słowne i sentymentalne 

cierpień tego świata, kiedy prowadzimy 

nasze życie jak dotąd, bez zmian. Dlatego 

Pan przestrzega nas przed niebezpieczeń-

stwem, w którym sami się znaleźliśmy. 

Ukazuje nam wagę grzechu i powagę sądu. 

Czyż nie jesteśmy, pomimo wszystkich 

naszych słów przestrachu wobec zła i cier-

pień niewinnych, zbyt skłonni do banali-

zowania tajemnicy zła? Czy ostatecznie w obrazie Boga i Jezusa nie 

uznajemy przypadkiem jedynie aspektu słodyczy i miłości, podczas gdy 

spokojnie wymazaliśmy aspekt sądu? 

Myślimy: jakże Bóg mógłby dramatyzować naszą słabość? Przecież zawsze 

jesteśmy tylko ludźmi! Patrząc jednak na cierpienia Syna widzimy całą 

powagę grzechu, widzimy jak do końca musi być odpokutowany, by został 

przezwyciężony. Zła nie można wciąż banalizować wobec obrazu 

cierpiącego Pana. On również do nas mówi: nie płaczcie nade mną, 

płaczcie raczej nad sobą. 

Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum, 
Rzym, 25.III.2005 

il.: VIA CRUCIS, XVIIIw., szkoła wenecka, katedra w Padwie; źródło www.vatican.va 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (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 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/documents/ns_lit_doc_20050325_via-crucis_en.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

