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„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 

będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”Jk 5,14-15. [KKK, 1526] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO, GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 1570-75, olejny na płótnie, 50×61cm, 

Galleria Nazionale, Parma; źródło: www.wga.hu 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 Sm 16,1b.6–7.10–13a 

Pan rzekł do Samuela: »Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię 

do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla«. 

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem 

jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: »Nie zważaj 

ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, 

nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, 

co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce«. 

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 

oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. 

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?”. 

Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. 

Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, 

gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. 

Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający 

wygląd. Pan rzekł: »Wstań i namaść go, to ten«. Wziął więc Samuel róg 

z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch 

Pana opanował Dawida. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23,1–2ab.2c–3.4.5.6 

REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem: 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, 

Gdzie mogę odpocząć 

Orzeźwia moją duszę, 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

Przez wzgląd na swoją chwałę 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, 

bo Ty jesteś ze mną. 

Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów; 

namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5,8–14 

Bracia: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 

postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie 

udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 

tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet 

mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki 

światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: 

„Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. 

AKLAMACJAJ 8,12b Chwała Tobie, Królu wieków 

Ja jestem światłością świata, 

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 9,1.6–9.13–17.34–38 

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 

i rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloe«, co się tłumaczy: 

Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 

„Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, 

to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. 

On zaś mówił: „To ja jestem”. 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, 

do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 

oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, 

bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 

grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. 

Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz 

w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. 

Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 

nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: 

»Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?«. On odpowiedział: „A któż to jest, 

Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: »Jest nim Ten, 

którego widzisz i który mówi do ciebie«. On zaś odpowiedział: „Wierzę, 

Panie!” i oddał Mu pokłon. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. MARIA KRESCENCJA HÖSS, DZIEWICA 
Urodziła się w 1682 w Kaufbeuren w bawarskiej 
diecezji Augsburg, jako siódme z ośmiorga 
dzieci ubogich tkaczy. 

W 1703 została przyjęta do Trzeciego Zakonu 
Franciszkańskiego, do klasztoru Mayerhoff 
w Kaufbeuren. Rok później złożyła śluby. 

Przez 16 lat była furtianką. To wtedy przylgnęło 
do niej określenie „Matki biednych” - udzielała 
pomocy wszystkim, którzy prosili ją o wsparcie 
duchowe i materialne… 

Pomiędzy 1709 a 1741 pełniła wszystkie najważ-
niejsze posługi w swoim klasztorze. W latach 
1726-1741 była mistrzynią nowicjatu. W 1941 
została wybrana przełożoną domu – odmówiła, 
lecz została zmuszona do przyjęcia godności. 

Współsiostrom zalecała troskę o ciszę, reko-
lekcje i duchowe czytanie, szczególnie Ewan-
gelii. Nauczycielem i Mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus 
Ukrzyżowany. „Lepiej ukazywała prawdę niż spowiednicy”, miał o niej powiedzieć 
elektor abp Klemens August z Kolonii, z którym korespondowała… 

Choć przełożoną była tylko trzy lata można o niej mówić jako drugiej fundatorce 
swego klasztoru. Nie przyjmowała wszystkich, którzy tego pragnęli, „Bóg chce 
[bowiem], by ta wspólnota była bogata w cnotę, a nie w dobra doczesne”. 

Zmarła w Kaufbeuren w Wielkanoc 1744. Tam też została pochowana. 

Beatyfikowana została w 1900 przez Leona XIII. 

Kanonizował ją w 2001, jako pierwszą niemiecką świętą trzeciego millenium, Jan 
Paweł II. Mówił wtedy: “Swoim życiem ujawniała, co znaczą słowa Chrystusa: 
»Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili«

Mt 25,40
”. (uroczystość 5 kwietnia) 

il. ŚW. MARIA KRESCENCJA HÖSS, klasztor w Kaufbeuren; źródło: www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/02/0212grec.html
http://www.flickr.com/photos/32694127@N03/4865018613/
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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. 

 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 uświęcającej, 
Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 3.IV (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 3-6.IV (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które pro-

wadzi ks. Andrzej TUMIEL z Rzymu. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 
uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 
do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

 9.IV (sobota): Wypominki o 17:20; po nich Msza św. za zmar-

łych polecanych w wypominkach. 
 10.IV (niedziela):  

 Na Mszy św. o 12:00 gościć będziemy zespół Piast & Gra-
pa Family z Konstancina, który po Gorzkich Żalach zagra 
koncert pasyjny. 

 Parafialny Zespół Caritas tradycyjnie organizuje kiermasz 

palemek wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży zostanie 

przeznaczony na pomoc dla podopiecznych Caritas. 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi sprzedaż pocztówek 

wielkanocnych, z których dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc dla najuboższych rodzin z naszej parafii. Pocztówki, 
w cenie 5.- zł, wyłożone są na stoliku przy ołtarzu MBNP. 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę żywności dla ubo-

gich mieszkańców naszej parafii. Do kosza przy ołtarzu MBNP 

można składać produkty o przedłużonym terminie ważności 
(kaszę, makaron, ryż, konserwy, herbatę, itp.) 

 W nadchodzące wakacje planowane są dwa wyjazdy dla dzie-
ci i młodzieży z naszej parafii: 

 Caritas organizuje obóz nad morzem, w Jastrzębiej 

Górze. Termin: 25.VI-8.VII. Koszt wyjazdu: 900,- zł. 
Zapisy przyjmuje p. Jolanta Kornaszewska. 

 Ks. Darek organizuje wyjazd w góry, do Wierchomli k/Piw-
nicznej Zdrój. Termin: 7-20.VIII. Koszt wyjazdu 900,- zł. 
Informacje i zapisy u ks. Darka lub p. Anny Rogalskiej. 

 Chrzty w kwietniu w Iszy i IIgi dzień Świąt Wielkanocnych, 
24.IV i 25.IV, na sumie. Zgłoszenia do 16.IV w kancelarii. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 17.IV po Gorzkich 
Żalach, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2011 
 3.IV (niedziela): Msze św. i nauki: 

 8:45, 12:00 lub 18:00  DOROŚLI 
 10:30  MŁODZIEŻ 

 4-6.IV (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 

 8:45 lub 18:00  DOROŚLI 
 19:30  MŁODZIEŻ 

SPOWIEDŹ 
 5.IV (wtorek): 8:30 – 9:45, 17:00 – 18:45 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.IV 
(poniedziałek) 

845 † Hanny GAWIN 

1800 
† Janiny KUCHARCZYK, 

Tadeusza STASIAKA 

5.IV 
(wtorek) 

845 † Hanny GAWIN 

1800 
† Jarosława, Pawła, Władysława, Władysławy GUT, 

Stanisława, Marianny, Edmunda, Mariana SOĆKO 

6.IV 
(środa) 

845 † Hanny GAWIN 

1800 † Zofii, Stanisława, Stefana BARANÓW 

7.IV 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Hanny GAWIN 

8.IV 
(piątek) 

730 † Hanny GAWIN 

1545 DROGA KRZYŻOWA (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

9.IV 
(sobota) 

730 

† Bazylego BOCZKOWSKIEGO, w 69tą rocznicę śmierci, 

Anny BOCZKOWSKIEJ, w 68tą rocznicę śmierci 

† Hanny GAWIN 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.IV 
(niedziela) 

845 † Józefa ZDUŃCZYKA, w 4tą rocznicę śmierci 

1030 
† Zbigniewa KARASZKIEWICZA, w 10tą rocznicę śmierci, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO 

1200 † Hanny GAWIN 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z całych rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA VII: JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 
Tuż za murami miasta Jezus słania się 

znowu z wyczerpania. Jezus upada 

po raz drugi wśród krzyków tłumu i po-

pychania żołnierzy. 

Słabość ciała i gorycz duszy spowo-

dowały ponowny upadek Jezusa. 

Wszystkie grzechy ludzkie — także moje 

— ciążą na Jego Najświętszym Czło-

wieczeństwie. 

On się obarczył naszym cierpieniem, 

On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go 

za skazańca uznali, chłostanego przez 

Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity 

za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 

winy. Spadła Nań chłosta zbawienna 

dla nas, a w Jego ranach jest nasze 

zdrowieIz 53,4-5. 

Jezus omdlewa, ale Jego upadek nas podnosi, Jego śmierć nas wskrzesza. 

Na naszą skłonność powracania do zła Jezus odpowiada nieustanną go-

towością odkupienia, obfitością przebaczenia. I ażeby nikt z nas nie uległ 

rozpaczy, ponownie z największym wysiłkiem wstaje obejmując Krzyż. 

Oby nasze potknięcia i porażki nie oddzieliły nas nigdy od Niego. Jak słabe 

dziecko rzuca się skruszone w mocne ramiona swego ojca, tak ty i ja 

uchwyćmy się jarzma Jezusa. Tylko taka skrucha i taka pokora 

przekształcą naszą ludzką słabość w Bożą moc. 

STACJA VIII: JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY 
Wśród tłumu, który przyglądał się, 

jak Pan Jezus przechodzi, znajdowało 

się kilka kobiet, które nie mogą 

powstrzymać współczucia i zalewają się 

łzami. Być może wspomniały owe 

chwalebne dni Jezusa, kiedy wszyscy 

zdumieni wykrzykiwali: Bene omnia 

fecitMk 7,37 — Dobrze uczynił wszystko. 

Ale Pan Jezus chce tym łzom dać motyw 

głębszy, nadprzyrodzony i prosi, by opła-

kiwały grzechy, które są przyczyną Męki 

i które ściągają surowość Bożej 

sprawiedliwości: 

— Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 

Mną; płaczcie raczej nad sobą i waszymi 

dziećmi.Bo jeśli z zielonym drzewem to 

czynią, cóż się stanie z suchym?Łk 23,28.31. 

Twoje i moje grzechy, grzechy wszys-

tkich ludzi stają nam przed oczami. Wszystko zło, któreśmy uczynili 

i wszystko dobro, któreśmy zaniedbali uczynić. Przygnębiająca wizja 

tych wszystkich przestępstw i nikczemności, które byśmy popełnili, gdyby 

On, Jezus, nie umocnił nas światłem swego miłującego spojrzenia. 

Jedno życie to naprawdę mało, by zadośćuczynić. 

tekst: św. ESCRIVÁ, Josemaría (1902, Barbastro – 1975, Rzym); źródło: www.pismaescrivy.org 

il. DROGA KRZYŻOWA, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, Częstochowa; 
źródło: zasoby własne 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.pismaescrivy.org/book/droga_krzyzowa-spis_tresci.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

