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„Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie”św. Augustyn, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923. Przyjęcie 387, 1455 Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania 

naszych win. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i 

sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”1 J 1, 8-9. [KKK, 1847]

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
CHRYSTUS I CUDZOŁOŻNICA, BRUEGEL, Pieter starszy (ok. 1525, Breughel - 1569, Bruksela), 1565, 
olejny na panelu, 24.1×34.4 cm, Courtauld Gallery, Londyn; źródło www.artandarchitecture.org.uk 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 43,16-21 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, 

już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

»Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych 

rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie 

poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić 

Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody 

i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie 

utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 126 

REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy Pan odmienił los Syjonu 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 

Odmień znowu nasz los, Panie, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 3,8-14 

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, Pana mojego. 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, 

pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę 

w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez 

poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału 

w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę 

jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, 

abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa 

Jezusa. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno 

czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede 

mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa 

w górę w Chrystusie Jezusie. 

AKLAMACJAJ 12,13 Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nawróćcie się do Boga waszego, 

On bowiem jest łaskawy i miłosierny. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 8,1-11 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, 

którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 

powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cu-

dzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 

mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 

ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: »Kto z was jest bez grzechu, 

niech pierwszy rzuci na nią kamień«. I powtórnie nachyliwszy się, pisał 

na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 

od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: »Niewiasto, gdzież oni są? 

Nikt cię nie potępił?«. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: 

»I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ŁUCJA FILIPPINI, WYCHOWAWCZYNI 
Urodziła się w 1672 w Corneto-Targuinia w Toskanii, w rodzinie szlacheckiej. 

Matka umarła, gdy miała roczek, ojciec – pięć lat później. 
Wychowywana była przez ciotkę. 

Już w dzieciństwie jej wzrok nieustannie skierowany był 
ku Bogu… Ciszy i skupienia poszukiwała klasztorze 
benedyktyńskim, gdzie pobierała nauki. 

W 1692 kard. Marcantonio Barbarigo postanowił, biorąc 
przykład ze szkół prowadzonych przez bł. Różę Venerini, 
założyć podobną w swojej diecezji. Zwrócił wtedy uwagę 
na Łucję, przekonał ją i sprowadził do Montefiascone jako 
nauczycielkę… 

Przez dwa lata Łucja pracowała tam u boku Róży, 
poznając  zasady, którymi ta kierowała się zakładając 
swoje szkoły, po czym została mianowana przełożoną. 

Szkoła w Montefiascono podkreślała szczególnie 
godność kobiety i wartość życia rodzinnego. Dziewczęta 
uczono zajęć domowych, tkactwa, wyszywania, czytania. 
Fundamentem jednakże była chrześcijańska doktryna, 
widząca w postaci Maryi, matki Bożej, najwspanialszy 
przykład kobiecej drogi ku świętości. 

Szkoła stała się tak popularną, że wkrótce zaczęły 
powstać następne. Za jej życia miało ich powstać 52! Łucja zaczęła więc pro-
wadzić kursy dla przyszłych nauczycielek… 

Jako uzupełnienie katolickiej formacji zainicjowała kursy i konferencje dla kobiet 
wzmacniające podstawy wiary, głębię medytacji i modlitwy oraz wpajające zasady 
dobroczynności, szczególnie wobec ubogich i chorych. 

W 1704 kard. Barbarigo opracował regułę, ustalającą zasady życia religijnego 
Łucji i wychowawców prowadzonych przez nią szkół. Z pnia zgromadzenia Róży 
Venerini powstało nowe: Maestre Pie Filippini (Katechetki Religijne siostry 
Filippini), zwane potocznie Pobożnymi Matronami. 

Pracę Łucji dostrzegł papież, Klemens XI, który w 1707, po śmierci kard. Bar-
barigo, poprosił ją o założenie szkoły w Rzymie, pod patronatem Ojca św., 
i przeniesienie centrali zgromadzenia do Wiecznego Miasta. 

Św. Paweł od Krzyża zanotował, że „w nawet najmniejszych wioskach, tak gdzie 
wychowawczynie szkół Łucji niosły płomień wiary i płomyk wiedzy, oddane woli 
Bożej, powstawały niewielkie, ale aktywne ośrodki odnowy duchowej…”. Słowami 
Łucji, dziewczęta przeszkolone w tym, „co niezbędne, przekazywały to swoim 
rodzicom i krewnym w rodzinnych miejscowościach, stając się same później 
nauczycielkami życia rodzinnego i kształcąc młodsze generacje”… 

„La Maestra santa” („Święta Wychowaczyni”), jak zwano Łucję, zaczęła w 1726 
poważnie chorować i w 1732 zmarła w Montefiascone (w dniu, który prze-
widziała). Pochowana została w tamtejszej katedrze. 

Jej dzieło nie zanikło wraz z założycielką. Trwa do dziś, jako instytut Łucji Filippini, 
w wielu krajach świata, na wszystkich w zasadzie kontynentach (w Szwajcarii, 
Brazylii, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Etiopii). 

W 1926 została beatyfikowana, a 4 lata później kanonizowana przez Piusa XI. 
W 1949 w przedostatniej wolnej niszy w bazylice św. Piotra w Rzymie wystawiono 
jest pomnik, jako jednej z wielkich Założycieli. (uroczystość 25 marca) 

il.: ŚW. ŁUCJA FILIPPINI; SILVA, Silvio, 1949, bazylika św. Piotra, Rzym; źródło 
www.saintpetersbasilica.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artandarchitecture.org.uk/images/gallery/2edc26bc.html
http://www.saintpetersbasilica.org/Statues/Founders/LuciaFilippini/Lucy%20Filippini.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Ostatnie nabożeństwa wielkopostne: 

 DROGA KRZYŻOWA - 26.III (piątek) o 17:30. 

 GORZKIE ŻALE - 28.III (niedziela), po sumie (o 12:00). 

Za udział - odpust zupełny! 
 21.III (niedziela): Spotkanie rodziców i dzieci przygotowują-

cych się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
 22-27.III (cały tydzień): 

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

 25.III (czwartek): Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. 

W tym dniu obchodzimy Dzień Świętości Życia. 
 26.III (piątek): 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: w zakrystii. 

 28.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Poświęcenia palm przed każdą Mszą św. 
 Uwrażliwiamy na zmianę czasu na czas letni! 

 Parafialny Zespół Caritas: 
 21.III (niedziela): organizuje kiermasz palemek wykona-

nych własnoręcznie przez dzieci ze szkoły w Słom-
czynie. Minimalna opłata 5.- zł. Dochód przez-
naczony będzie na dofinansowanie wyjazdu 

wakacyjnego dla najuboższych dzieci z naszej parafii. 
 przygotował, we współpracy z dziećmi ze szkoły 

w Słomczynie, ręcznie wykonane pocztówki świąteczne. 
Opłata 5.- zł. Dochód: na przygotowanie paczek 
wielkanocnych dla dzieci z najuboższych rodzin. 

 kończy wielkopostną zbiórkę 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.) 

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 27.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 II: 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. Leokadia DOLACIŃSKA, † 18.III.2010, l. 82 

śp. Barbara Izabela BOMBICKA, † 17.III.2010, l. 59 

śp. Kazimierz CHUDZIŃSKI, † 11.III.2010, l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.III 
(poniedziałek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #29) 

1800 † Henryka CZASAKA 

23.III 
(wtorek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #30) 

1800 
O szczęśliwy poród dla ANETY i błogosławieństwo Boże 

dla jej RODZINY 

24.III 
(środa) 

730  

1800  

25.III 
(czwartek) 

730  

1800  

26.III 
(piątek) 

730  

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

26.III 
(piątek) 1800 

† Bolesława OSUCHA, w 9tą rocznicę śmierci 

Apolonii OSUCH, w 3cią rocznicę śmierci 

Andrzeja OSUCHA 

27.III 
(sobota) 

730  

1800 † Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, w miesiąc od śmierci 

28.III 
(niedziela) 

845 
† Jerzego Franciszka Julianny ANUSZEWSKICH 

Józefa Marii MARZEC 

1030 
† Mieczysława Stefana KOMOSY 

Emilii KURANOWSKIEJ 

1200 ZA PARAFIAN 

1800 † Anny Jana SZEWCZYKÓW 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IX: JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 
Przyszło nam wziąć krzyż odarty z kory 

Światu pokazywać go aż do szaleństwa 

Świat nas podziwiał zza złotej zasłony 

Dziś już ma dosyć naszego męczeństwa 

Przyszło nam wziąć krzyż poważnie chory 

Drzazgi odrywać do ostatniej kropli krwi 

A przecież dzisiaj musimy wiedzieć 

Że w naszych sercach drzazga tkwi 

Przyszło nam krzyż wziąć na chude ramiona 

Dźwigając świętą naszą demokrację 

I zaczął pękać pacierzowy stos 

Bo każdy tutaj choć trochę ma rację 

Przyszło nam wziąć krzyż ciężki od wotów 

Ten co tysiąc lat walczył z kornikami 

Panie który trzykrotnie pod krzyżem 

padałeś 

Zmiłuj się dzisiaj choć trochę nad nami 

 

STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 
Kiedyś los rzucono o naszą suknię 

Bo wszystko można z narodem 

Uzdrowisko Jałta miało dobry klimat 

Więc nikt nas nie pytał o zgodę 

Odzierano nas z szat godności 

Choć do końca nigdy nie odarto 

Stąd ucieczki nasze grzeszne 

Aby zagrać tą zieloną kartą 

Obnażono w nas naszą nędzę 

Nie jeden tego nie wytrzymał 

Ktoś tu życie zamykał jak trumnę 

Aby znów gdzieś od nowa zaczynać 

Odebrać nam chciano też historię 

I nagich stawiano pod pręgierzem 

Ci którzy dom na złe i dobre wybrali 

Modlili się jeszcze tylko o nadzieję 

 
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/

