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Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie  przebaczyliśmy naszym 

winowajcom. Miłość, podobnie jak Ciało Chrystusa, jest niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata i siostry, 

których widzimyPor. I J 4, 20… [KKK, 2840, fragm.]

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO, GUERCINO (1591, Cento - 1666, Bolonia), 1619, olejny na płótnie, 

107×144 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło www.wga.hu 

Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 5,9a.10-12 

Pan rzekł do Jozuego: »Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską«. Rozłożyli się 

obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia 

miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli 

z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. 

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów 

ziemi Kanaan. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 

REFREN: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie ze mną Pana, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,17-21 

Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 

minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 

który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 

Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując 

ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc 

w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który 

przez nas udziela napomnień. 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas 

grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 

sprawiedliwością Bożą. 

AKLAMACJAŁk 15,1-3.11-32 Chwała Tobie, Królu wieków 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 15,1-3.11-32 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 

grzeszników i jada z nimi”. 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

»Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ‘Ojcze, 

daj mi część majątku, która na mnie przypada’. Podzielił więc majątek 

między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał 

w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, 

a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój 

żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 

i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 

z najemników’. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł 

do niego: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem’. 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą suknię 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. 

I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to 

znaczy. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłu-

maczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy 

nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 

żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę’. 

Lecz on mu odpowiedział: ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 

i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MATYLDA 
Urodziła się w 895 w Engern (Westfalia). Była córką księcia saskiego Teodoryka 
i Reinhildy z duńskiego rodu królewskiego. 

Kształciła się w klasztorze benedyktynek w Herford 
(k. Bielefeld). Tu zasmakowała w modlitwie… 

Mając 14 lat poślubiła Henryka I Ptasznika, który 
w 919 został królem Niemiec. Mieli pięcioro dzieci, 
w tym Ottona i Brunona I, późniejszego arcybiskupa 
Kolonii i świętego. 

W małżeństwie przeżyła 25 lat. Prowadziła, w opar-
ciu o zasoby państwa, za zgodą męża, rozległą 
działalność charytatywną, dla Bożej chwały. 
Ufundowała m. in. klasztory w Engern i Poehlden. 

Po śmierci Henryka, nowy cesarz Otton, prowadzący 
nieustanne wojny, namówiony przez doradców, 
oskarżył matkę o rozrzutność na cele religijne. 
Matylda zrzekła się oddziedziczonych posiadłości 
i udała do klasztoru w Engern. Wkrótce jednakże 
cesarz przeprosił matkę i powróciła na dwór… 

Popierała Ottona w założeniu metropolii w Mag-
deburgu w 960 i zależnych od niej biskupstw: w Bra-
niborze, Hobolinie i Oldenburgu, położonych między 
Łabą a Odrą, na terenach ówcześnie słowiańskich. 
Cele mieli rozbieżne: cesarz prowadził politykę ekspansji politycznej; królowa-
matka pragnęła pozyskać Słowian dla wiary świętej. 

Pod koniec życia Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. 
Codziennie gościła ubogich. Ze swoich osobistych majętności wystawiła dwa duże 
opactwa: benedyktynów w Nordhausen i benedyktynek w Kwedlinburgu… 

Ostatnie lata spędziła w opactwie św. Serwacego i Dionizego w Kwedlinburgu. 
Tam też odeszła w 968 roku do Pana. 

Pochowano ją obok męża w Kwedlinburgu… (uroczystość 14 marca) 

il.: OSTATNIE SPOTKANIE OTTONA Z MATKĄ W NORDHAUSEN (962); LOSCHEN, Hans (1859, Berlin – 1923, 
Berlin), 1912, kopia (oryginał zniszczony w 1945), Nordhausen; źródło www.mittelalternordhausen.de 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/guercino/0/prodigal.html
http://www.mittelalternordhausen.de/gemaelde/gemaelde.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane 

według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 17:30. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
Za udział - odpust zupełny! 

 14-17.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Zachęcamy! do wzięcia udział w duchowych ćwiczeniach 

przygotowujących do najważniejszych świąt dla chrześcijani-
na – Zmartwychwstania Pańskiego. Program – poniżej. 

 19.III (piątek): Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P. 

 Msza św. zbiorowa w intencji solenizantów o 18:00. 
Intencje można zgłaszać w zakrystii. 

 W uroczystość św. Józefa post nie obowiązuje, wolno 
spożywać potrawy mięsne. 

 21.III (niedziela): 

 Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania na Mszy św. i Gorzkich Żalach o 12:00. 
Obecność rodziców: obowiązkowa! 

 Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 

 Parafialny Zespół Caritas: 
 przygotował, we współpracy z dziećmi ze szkoły 

w Słomczynie, ręcznie wykonane pocztówki 
świąteczne. Koszt 5.- zł. Dochód: na przygoto-
wanie paczek wielkanocnych dla dzieci z naj-

uboższych rodzin. 
 trwa wielkopostna zbiórka żywności dla najuboższych 

mieszkańców parafii. Do specjalnych koszy można skła-
dać produkty o przedłużonym terminie ważności, tj. mą-
kę, cukier, makaron, mleko, kaszę, ryż, herbatę, kawę, 
dżemy itp. oraz środki chemiczne (proszki, mydła, etc.) 

 organizuje 21.III (niedziela) - z uczniami ze szkoły 

w Słomczynie - kiermasz palm i stroików świątecznych. 
Dochód: na pomoc dla podopiecznych Caritas. 

Za wszystkie dary i okazane zrozumienie składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w kwietniu, tradycyjnie, w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych 4.IV o 12:00, oraz w 4tą niedzielę miesiąca, 
25.IV, na sumie. Zgłoszenia do 26.III w kancelarii. 
Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 
28.III (niedziela) po sumie, w kościele. 

 Za wpływające już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego - serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adam GRZYWACZ, kawaler z Gassów, parafia 

tutejsza, i Karolina Weronika KACZENIAK, panna z parafii 
Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Legionowie 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Bolesław BROŻYCH, † 8.III.2010, l. 76 

śp. Henryk Antoni PODGÓRSKI, † 11.III.2010, l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 
 14.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 8:45  OGÓLNA – rozpoczęcie rekolekcji 
 10:30  dla DZIECI i MŁODZIEŻY 
 12:00  OGÓLNA – GORZKIE ŻALE 
 18:00  OGÓLNA 

 15-17.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 

 8:45  OGÓLNA 
 10:10  dla dzieci ze szkoły podstawowej w Słomczynie 
 11:30  dla dzieci ze szkoły podstawowej w Brześcach 
 18:00  dla DOROSŁYCH 

SPOWIEDŹ 
 16.III (wtorek): 9:00 – 11:00, 17:00 – 19:00 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Uwaga: Spowiedź i Komunia św. dla chorych w domach 
26.III (piątek) od 12:00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.III 
(poniedziałek) 

845  

1010 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #22) 

1800  

16.III 
(wtorek) 

845 † Bolesława Władysławy Wojciecha ZDUŃCZYK 

1010 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #23) 

1800  

17.III 
(środa) 

845 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #24) 

1010 
† Anny Zofii Antoniego KLUCZYŃSKICH 

Heleny Franciszka Henryka OLSZEWSKICH 

1800 
† Kazimierza Anieli Kazimierza OSIADACZ 

Tadeusza Kazimiery WIEWIÓRA 

18.III 
(czwartek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #25) 

1800  

19.III 
(piątek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #26) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 ZBIOROWE 

20.III 
(sobota) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #27) 

1800 
NOWENNA DO M.B.N.P. 
ZBIOROWE 

21.III 
(niedziela) 

845 
† Władysława BICZYKA 

Władysławy i Jana SMOLIŃSKICH 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #28) 

1800 † Józefa WARGOCKIEGO 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA VII: JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 
Szedłeś w szalonym tłumie 

Z mysim krzyżykiem odwagi 

W październiku marcu grudniu 

W sercu ogień mocniej się pali 

Biegłeś już całkiem samotny 

Z mysim krzyżykiem odwagi 

Czułeś ich oddech na plecach 

- Żeby tylko zdążyć do bramy 

A jednak upadłeś nagle ścięty 

Z mysim krzyżykiem na szyi 

Pocięli ci plecy na sino 

Jakiś samarytanin się pochylił 

Do bramy cudem cię dowlókł 

On sam też ledwo żywy 

Podzielił się tanim papierosem 

Krzyżyk był taki szczęśliwy 

STACJA VIII: JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY 
Tramwaj - niebieski słonecznik 

Wiezie polskie święte kobiety 

Na zakrętach wrzyna się w gardło 

Ale komu dzisiaj jest łatwo? 

- Już nie udźwignę tego wszystkiego 

- A mój stary znów przepił pensję 

- Syna wyrzucili ze stróża nocnego 

- Patrz! Znów podwyżka w gazecie 

Pętla wokół szyi się zaciska 

Czy daleko ta cicha przystań? 

Motorniczy - niebieski planetnik 

Pociesza święte polskie kobiety: 

Nie płaczcie dziś polskie wdowy 

Po potyczkach i wojnach domowych 

To przecież początek nie koniec 

Piec chlebowy znowu zapłonie 

wiersze: Adam ZIEMIANIN (ur. 1948, Muszyna); źródło: www.wiersze.annet.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA, OVERBECK, Johann Friedrich (1798, Lubeka – 1869, Rzym), 
katedra w. Łukasza 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wiersze.annet.pl/w,,12274
http://www.swzygmunt.knc.pl/

