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„Caro salutis est cardo” – „Ciało jest podstawą zbawienia”Tertulian, De resurrectione carnis, 8, 2. Wierzymy w Boga, który jest Stwórcą ciała; wierzymy w Słowo, 

które stało się ciałem dla odkupienia ciała; wierzymy w ciała zmartwychwstanie, dopełnienie stworzenia i odkupienie ciała. [KKK, 1015] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 37, 12–14 

Tak mówi Pan Bóg: 

»Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę 

was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby 

otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego ducha 

po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, 

to powiedziałem i wykonam«, mówi Pan Bóg. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 130 

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 

Panie, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl Twe ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie, 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, 

aby Ci służono z bojaźnią. 

Pokładam nadzieję w Panu, 

dusza moja pokłada nadziejęw Jego słowie, 

Dusza moja oczekuje Pana. 

bardziej niż strażnicy poranka. 

Niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, 

u Niego obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 8–11 

Bracia: 

Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak 

nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży 

w was mieszka. 

Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci 

ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek 

usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 

z martwych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci 

do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha. 

AKLAMACJAJ 11, 25a.26 Chwała Tobie, Słowo Boże 

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, 

Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 11,1–45 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. 

Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła 

Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego 

wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus 

usłyszawszy to rzekł: »Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 

Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą«. 

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni 

w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: 

»Chodźmy znów do Judei«. Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co 

Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” Jezus im od-

powiedział: »Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi 

za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak 

ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła«. 

To powiedział, a następnie rzekł do nich: »Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, 

lecz idę, aby go obudzić«. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, 

to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, 

że mówił o zwyczajnym śnie. 

Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: »Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie 

tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy 

do niego«. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: 

„Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 

spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy 

około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, 

aby je pocieszyć po bracie. 

Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu 

na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, 

gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg 

da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. 

Rzekł do niej Jezus: »Brat twój zmartwychwstanie«. Rzekła Marta do Niego: 

„Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu osta-

tecznym”. Rzekł do niej Jezus: »Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 

we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?« Odpowiedziała Mu: 

„Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał 

przyjść na świat”. 

Gdy to powiedziała, odeszła i przy-

wołała po kryjomu swoją 

siostrę, mówiąc: „Nau-

czyciel jest i woła cię”. 

Skoro zaś Maria to u-

słyszała, wstała szy-

bko i udała się 

do Niego. Jezus 

zaś nie przybył 

jeszcze do wsi, 

lecz był wciąż 

w tym miejscu, 

gdzie Marta wy-

szła Mu na spo-

tkanie. Żydzi, któ-

rzy byli z nią 

w domu i pocie-

szali ją, widząc, 

że Maria szybko 

wstała i wyszła, 

udali się za nią, 

przekonani, że i-

dzie do grobu, aby 

tam płakać. 

A gdy Maria przy-

szła do miejsca, 

gdzie był Jezus, 

ujrzawszy Go u-

padła Mu do nóg 

i rzekła do Niego: 

„Panie, gdybyś 

tu był, mój brat 

by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem 

z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: »Gdzieście 

go położyli?« Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. 

Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich 

powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, 

by on nie umarł?” 

A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była 

to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: »Usuńcie kamień«. 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży 

bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: »Czyż nie po-

wiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?« 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: »Ojcze, dziękuję 

Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. 

Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, 

żeś Ty Mnie posłał«. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: 

»Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!« I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 

powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich 

Jezus: »Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić«. 

Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus 

dokonał, uwierzyło w Niego. 

il. pow.: WSKRZESZENIE ŁAZARZA, MATEJKO, Jan (1838, Kraków – 1893, Kraków), 1867, olejny na płótnie, 
parafia w Nowym Wiśniczu; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 
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http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Matejko_11.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rok temu, pod Smoleńskiem, w drodze do Katynia, zginął 

w katastrofie lotniczej prezydent RP prof. Lech Kaczyński, 
wraz z 95 towarzyszącymi Mu osobami. Pochylmy głowy 
nasze: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie! 

 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 można, raz w tygodniu, uzyskać odpust zupełny 
(pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, 

Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 10.IV (niedziela): 

 Po Mszy św. o 12:00 i Gorzkich Żalach koncert pasyjny 
zespołu Piast & Grapa Family z Konstancina. Zapraszamy! 

 Kiermasz palemek wielkanocnych organizowany przez pa-

rafialny Zespół Caritas. Dochód ze sprzedaży na pomoc 

dla podopiecznych Caritas. 

 11.IV (poniedziałek): W Domu Rekolekcyjnym spotkanie kandy-

datów do bierzmowania. Niezbędne będą przybory do pisania. 
 11-16.IV (cały tydzień): 

 Ponieważ w Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna 
będzie nieczynna (załatwiane będą tylko sprawy loso-
we), księża proszą! o kontakt w bieżącym tygodniu. 

 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: u księży. 

 17.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 

 O 19:15 DROGA KRZYŻOWA w terenie: od krzyża na Ły-
czynie ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową 
do cmentarza i następnie do kościoła. Zapraszamy bardzo 

serdecznie! Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 

 Parafialny Zespół Caritas zaprasza do: 

 nabycia, na stoliku przy ołtarzu MBNP, pocztówek 
wielkanocnych, w cenie 5.- zł. Dochód przeznaczony jest 
na pomoc dla najuboższych rodzin z naszej parafii; 

 złożenia daru żywnościowego dla ubogich 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. 

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

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.IV 
(poniedziałek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 † Stanisławy ZDUŃCZYK 

12.IV 
(wtorek) 

730 
† Jana, Barbary, Heleny, Feliksa oraz zmarłych z rodzin 

BOROWSKICH, KORNASZEWSKICH i JEZIORSKICH 

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

13.IV 
(środa) 

730 † Stefana, w 18tą rocznicę śmierci, Marianny BĄCZKOWSKICH 

1800 
† Henryka ŻUBERA w 20tą rocznicę śmierci, 

Leokadii ŻUBER i Czesławy MALINOWSKIEJ 

14.IV 
(czwartek) 

730 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Grażyny i Stanisława, w rocznicę ślubu 

1800 
† Anny, Zofii i Antoniego KLUCZYŃSKICH, 

Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH 

15.IV 
(piątek) 

730  

1545 DROGA KRZYŻOWA (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 
† Mirosława, Stefana i Eugeniusza oraz 

Zofii i Stanisława PINDELSKICH 

16.IV 
(sobota) 

730  

1800 

NOWENNA i MSZA ŚW. ZBIOROWA do MBNP: 

† Katarzyny OSUCH, w 3cią rocznicę śmierci 

Wandy i Józefa OSUCHÓW 

† Bolesława i Mariannę WĘCŁAWIAK 

17.IV 
(niedziela) 

845 
† Jerzego, Franciszka i Julianny ANUSZEWSKICH, 

Józefa i Marii MARZEC 

1030 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Moniki 

i Sławomira ROGOZIŃSKICH, w 15tą rocznicę ślubu 

1200 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

1800 
† Celiny, Jana i Juliana PARADOWSKICH, 

Rozalii, Genowefy i Józefa PINDELSKICH 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA IX: JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD KRZYŻEM 
Pan Jezus upada po raz trzeci na zboczu 

Kalwarii, gdy brakuje zaledwie czterdziestu 

lub pięćdziesięciu kroków do szczytu. Jezus 

nie może utrzymać się na nogach: brak Mu sił, 

wyczerpany leży na ziemi. 

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet 

nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź 

prowadzony, jak owca niema wobec strzygących 

jąIz 53,7. 

Wszyscy przeciw Niemu: mieszkańcy miasta 

i cudzoziemcy, faryzeusze i żoł-nierze, przywódcy 

kapłanów… Wszyscy stali się katami. 

Jego Matka — moja Matka — Maryja płacze. 

Jezus wypełnia wolę swego Ojca! Biedny: obnażony. Dał wszystko 

bez reszty — cóż może dać więcej? Dilexit me, et tradidit semetipsum pro 

meGa 2,20, umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 

Boże mój, spraw, bym znienawidził grzech i obejmując Święty Krzyż, 

zjednoczył się z Tobą, by wykonać Twoją ukochaną Wolę… ogołocony 

ze wszystkich ziemskich przywiązań, nie mając żadnego innego celu 

poza Twoją chwałą… wielkodusznie ofiarując się z Tobą w doskonałym 

całopaleniu, nic nie zachowując dla siebie. 

STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 
Pan Jezus dociera na Kalwarię. Podają Mu wino 

zmieszane z żółcią, mające działać jak narkotyk, 

by nieco zmniejszyć ból krzyżowania. Jezus — 

skosztowawszy przez wdzięczność za litościwą 

posługę — nie chciał pićMt 27, 34. Poddaje się 

śmierci, zachowując pełną wolność Miłości. 

Później żołnierze ograbiają Jezusa z szat. 

Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim 

części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte 

pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złago-

dzone oliwąIz 1,6. 

Kaci biorą Jego szaty i dzielą na cztery części. 

Ale tunika jest bez szwów, mówią przeto między 

sobą: 

Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należećJ 19, 24. 

W ten sposób wypełniło się znowu Pismo: Moje szaty dzielą między siebie 

i los rzucają o moją suknięPs 22,19. 

Jest to obnażenie, ogołocenie, najcałkowitsze ubóstwo. Panu Jezusowi 

nie zostało nic prócz belki drzewa. 

Drogą do Boga jest Chrystus, ale Chrystus jest na Krzyżu. Ażeby zaś wspiąć 

się na Krzyż, trzeba mieć serce wolne, oderwane od rzeczy ziemskich. 

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
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