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Wezwanie Chrystusa do nawrócenia nadal […] rozbrzmiewa w życiu 1036 chrześcijan. To […] nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który 

obejmuje "w łonie swoim grzeszników" i który będąc "853 święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie 

swoje"Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem "skruszonego serca"Ps 51, 19, pociągniętego 

i 1996 dotkniętego łaskąPor. J 6, 44; 12, 32, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłowałPor. 1 J 4, 10. [KKK, 1428] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
POGANIE PRZYCHODZĄ DO JEZUSA, na podstawie zamysłu NADAL, Jerome (1507, Majorca – 1580), 

drzeworyt, w „Evangelicae Historiae Imagines”, 1593; źródło: catholic-resources.org 

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 grze-

chach ich nie będę już wspominał«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51,3-4.12-13.14-15 

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. 

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. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓWHbr 5,7-9 

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, Królu wieków 

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; 

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

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 powiadani 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. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. AMADEUSZ IX SABAUDZKI, KSIĄŻĘ 

Urodził się w 1435 w Thonon-les-Bains (Sabaudia). Był synem księcia Ludwika 
i Anny; dziadkiem był Amadeusz VIII Sabaudzki, który w 1439 został wybrany 
przez schizmatyczny sobór w Bazylei anty-papieżem Feliksem V. Dopiero w 1449 
dziadek uznał swoją pomyłkę i odpokutował, otrzymując przebaczenie od pra-
wowitego papieża… 

Już w dzieciństwie został, zgodnie z obowią-
zującymi ówcześnie zwyczajami (niejednokro-
tnie gwarantowało to pokój między krajami), 
zaręczony z Jolantą, z francuskiej rodziny 
królewskiej Walezych. Ślub nastąpił w 1452. 
Małżeństwo okazało się szczęśliwym. Urodziło 
się 10 dzieci, z których wprawdzie część umarła 
już w dzieciństwie, ale jedna z córek, Ludwika, 
również miała zostać wyniesiona do chwały 
ołtarzy… 

W 1465 został, po śmierci ojca, księciem sa-
baudzkim. Okazał się dobrym władcą. Udało mu 
się zaprowadzić pokój ze zwaśnionym rodem 
Sforzów z Mediolanu (jego siostra wyszła za 
Galeazzo Sforza). W domu zażegnał niepokoje ze strony niezadowolonych braci. 
Optował za krucjatą dla odzyskania Konstantynopola z rąk zwycięskich Turków… 

Przywiązywał ogromną wagę do życia duchowego. Regularnie klękał do modlitwy 
i przyjmował sakramenty. Był wielkim jałmużnikiem. Sam żył skromnie. 

Cierpiał na epilepsję i w 1471 musiał oddać ster rządów w ręce żony. 
Spowodowało to bunt notabli i uwięzienie, z którego wyratował go brat Jolanty, 
król francuski Ludwik XI. Ale czas Amadeusza mijał. Na łożu śmierci miał 
powiedzieć zgromadzonym dzieciom i dworowi „Bądźcie sprawiedliwi, kochajcie 
potrzebujących i biednych a Pan da pokój Waszemu krajowi”. Obdarzony przez 
potomnych przydomkiem Szczęśliwy umarł w 1472 w Vercelli, gdzie do dziś, 
w katedrze, znajdują się jego relikwie. 

Beatyfikował go Innocenty XI w 1677. (uroczystość 30 marca) 

il.: BŁ. AMADEUSZ IX SABAUDZKI, prawd. LAVRIANO, Ferrero di i GENTILIZIO, Albero, 1701, Turyn; 
źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://catholic-resources.org/Nadal/089.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amedeo_IX_di_Savoia.jpg900818S7
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 29.III (niedziela): 

 Ostatni dzień tzw. JAŁMUŻNY POSTNEJ – zbierania (w koszu 

przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) produktów 
o przedłużonym terminie ważności, ie. mąki, kaszy, ryżu, 
makaronu, herbatay, dżemów, konserw etc. – wyrazu troski 
wspólnoty o braci ubogich i potrzebujących. 

 Kiermasz palemek, wykonanych przez dzieci ze szkoły 
w Słomczynie. Minimalna opłata: 5,- zł. Dochód na 
dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla najuboższych 
dzieci z naszej parafii. Liczymy na Państwa zrozumienie i 
składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie ofiary. 

 30.III-4.IV (cały tydzień): 

 Księża pragną odwiedzić, z posługą sakramentalną, 
chorych, którzy nie mogą przyjść do kościoła, aby i oni 
mogli przeżywać Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
w łączności z Chrystusem. Zgłoszenia chorych u księży. 

 Wszelkie sprawy kancelaryjne należy załatwiać w bie-
żącym tygodniu - w Wielkim Tygodniu kancelaria będzie 
nieczynna (załatwiane będą tylko sprawy losowe). 

 1.IV (środa): Rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w Archidie-

cezji Warszawskiej przez abpa Metropolitę Kazimierza NYCZA. 
Naszego Arcypasterza polecamy Państwa gorącym modlitwom! 

 2.IV (czwartek): 

 PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecz-

nym Kapłanie, wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 IV rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II 
 W godzinach Jego konania chcemy być przy Nim i mo-

dlić się o jak najszybsze wyniesienie Go na ołtarze. 
Bardzo serdecznie zapraszamy do kościoła na Mszę św. 

o 19:00 w tej intencji. Po Mszy św. udamy się pod 
pomnik Jana Pawła II do Parku Zdrojowego w Kon-
stancinie, gdzie od 21:00 będzie ogólno-dekanalne 
czuwanie modlitewne o beatyfikację Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Dojazd do Konstancina indywidualny. 

 3.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Ostatnie nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ: 

 dla dzieci o 15:45, wraz z Mszą św. 1szo-piątkową; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:40. 

 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 
 4.IV (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA 

 Na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, modlić się będziemy o trzeźwość naszej parafii. 

 5.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 
 Poświęcenia palm przed każdą Mszą św. 
 Ostatnie GORZKIE ŻALE bezpośrednio po sumie, a po nich 

spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 O 19:15 DROGA KRZYŻOWA w terenie, od Krzyża na 

Łyczynie ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową do 
cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy bardzo 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 

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

 Parafialny zespół CARITAS, z dziećmi ze szkoły w Słomczynie, 
przygotował pocztówki wielkanocne (wyłożone na stoliku obok 
ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Opłata min. 3,- zł 
(co pokrywa koszta wyrobu). Dochód - 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. 

 W najbliższe wakacje, ze względu na ilość chętnych, plano-

wane są dwa obozy parafialne dla dzieci i młodzieży: w dniach 
od 18 do 31.VII w Niedzicy, w Pieninach (pod kierownictwem 
p. katechetki Jolanty Kornaszewskiej); oraz od 1 do 14.VIII 
w Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach (pod kierownictwem 
ks. Marcina). Koszt obu obozów 760,- zł. Zainteresowanych 
prosimy o zapisywanie się u kierowników obozów. 

 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: Piotr Andrzej GASIK, kawaler z parafii 

Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziorna, i Aneta 

MATYSIAK, panna z Obór, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Zenon OLSZANKA, kawaler z parafii św. Wita w 
Karczewie, i Paulina Maria LEŚNIEWSKA, panna z Parceli, 

parafia tutejsza 
Zapowiedź I: Artur ONISZCZUK, kawaler z parafii prawosławnej 

p.w. Zaśnięcia NMP w Boćkach, i Anna Maria 
DOMASIEWICZ, panna z Dębówki, parafia tutejsza 

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

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IX: JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 
Co mówi nam trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża? Może każe nam 

myśleć o ogólnym upadku człowieka, o oddaleniu się wielu od Chrystusa, 

o wyborze sekularyzmu bez Boga. 

Czy jednak nie powinniśmy myśleć także o tym ile Chrystus musiał 

wycierpieć w swoim Kościele? Ileż razy nadużywa się sakramentu Jego 

obecności, w jaką pustkę i złość serca tak często on wchodzi! Ileż razy 

sprawujemy go tylko my sami, nie biorąc Go nawet pod uwagę! Ileż razy 

Jego słowo jest przekręcane i nadużywane! Jakże mało wiary jest w tylu 

teoriach, ileż pustosłowia! Ile brudu jest w Kościele i to właśnie wśród tych, 

którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy 

i samouwielbienia! Jakże mało cenimy sakrament pojednania, w którym 

On oczekuje by nas podnieść z naszych upadków! 

To wszystko jest obecne w Jego męce. Zdrada uczniów, niegodne 

przyjmowanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem 

Zbawiciela, który przeszywa Mu serce. Nie pozostaje nam nic innego jak 

zwrócić się ku Niemu z całej głębi duszy wołając Kyrie, eleison, Panie, 

ratuj!Mt 8, 25 

STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 
Jezus zostaje obnażony ze swych szat. Ubranie wskazuje na pozycję 

społeczną człowieka. Daje mu miejsce w społeczeństwie, czyni go kimś. 

Bycie publicznie obnażonym oznacza, że Jezus jest już nikim, jest nikim 

innym jak zepchniętym na margines, wzgardzonym przez wszystkich. 

Moment odarcia z szat przypomina nam także wygnanie z raju: Boska 

wspaniałość zmarniała w człowieku, który teraz goły, wystawiony na widok 

publiczny, obnażony – wstydzi się. Jezus w ten sposób jeszcze raz 

przyjmuje na siebie sytuację upadłego człowieka. Jezus obnażony 

przypomina nam fakt, że wszyscy utraciliśmy „pierwotną szatę” boskiej 

wspaniałości. Pod krzyżem żołnierze rzucają los o ten nędzny majątek 

szaty. Ewangeliści opowiadają to cytatem z Psalmu 22, oddając słowa, 

które Jezus skieruje do uczniów z Emaus: wszystko dokonało się według 

Pisma. Tutaj nie ma miejsca na zwykły zbieg okoliczności. Wszystko, co 

się dzieje zawarte jest w Słowie Bożym i wsparte boskim planem. Pan 

doświadcza wszystkich stadiów i stopni ludzkiego zatracenia, a każdy z 

tych stopni, w swej goryczy, jest krokiem ku odkupieniu. To właśnie w ten 

sposób przynosi on do domu zagubioną owieczkę. Pamiętajmy też, co 

mówi Jan o owym przedmiocie losów, którym była tunika Jezusa: „cała 

tkana od góry do dołu”. Możemy uznać to za nawiązanie do szaty 

najwyższego kapłana, utkanej z jednej nici, bez szwów. 

Ten Ukrzyżowany jest bowiem prawdziwym Najwyższym Kapłanem. 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), Koloseum, Rzym, 25.III.2005 

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 
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