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Obowiązek oddawania Bogu autentycznej czci odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. [KKK, 2136] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

il. NIKODEM: TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, papier, 11.9×10.6 cm, 
Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 Krn 36, 14-16. 19-23 

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując 

wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, 

którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia 

wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem 

i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, 

lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się 

gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. 

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszy-

stkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosz-

townych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilo-

nu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania 

perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jere-

miasza: »Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odło-

giem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat«. 

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, 

króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on 

również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi 

Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On 

mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu 

Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; 

a niech idzie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali 

wspominając Syjon. 

Na topolach tamtej krainy 

zawiesiliśmy nasze harfy. 

Bo ci, którzy nas uprowadzili, 

żądali od nas pieśni. 

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 

„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”. 

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską 

w obcej krainie? 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 

niech uschnie moja prawica. 

Niech mi język przyschnie do gardła, 

jeśli nie będę o tobie pamiętał, 

Jeśli nie wyniosę Jeruzalem 

ponad wszystką swą radość. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2, 4-10 

Bracia: 

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umi-

łował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem 

przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił 

nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, 

aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać 

na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 

lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 

bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, 

które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

AKLAMACJAJ 3, 16 Chwała Tobie, Królu Wieków 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3, 14-21 

Jezus powiedział do Nikodema: 

»Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 

nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwie-

rzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, 

kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do świa-

tła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbli-

ża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAW KOMOROWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 25.v.1889 w Barłożnie w rodzinie 
rolniczej Jana i Katarzyny z domu Gencza. 

Ojciec zmarł, gdy miał 3 lata i wychowywał 
się w rodzinie ojczyma. Rodzina była liczna 
– miał dwoje rodzeństwa i jedenaścioro 

przyrodnich braci i sióstr… 

W 1910 wstąpił do seminarium w Pelplinie. 

W 1914 otrzymał święcenia i został wikarym 
w Łęgowie. Rok później przeniesiono go 
do Gdańska, do parafii pw. św. Mikołaja. 

W 1923 założył Towarzystwo Budowy Koś-
ciołów Polskich. W 1924, na terenie byłej 
ujeżdżalni wojskowej we Wrzeszczu, zamie-
nił stajnię na kościół. Dzięki hojności 
parafian, ofiar z całej Polski, kościół pw. św. 
Stanisława Biskupa konsekrował bp Edward 
O'Rourke. Do 1932 była to jedyna polska 
świątynia w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Był patronem Ligi Katolickiej Polaków i wielu 
stowarzyszeń katolickich kobiet i mężczyzn. Założył Towarzystwo Śpiewacze 
„Cecylia”. Święcił budynek Poczty Polskiej w Gdańsku. Opiekował się polskimi 
studentami w Wyższej Szkole Technicznej Wolnego Miasta Gdańsk. 
Niejednokrotnie odważnie stawał w ich obronie wobec większości niemieckiej… 

Był gdańskim radnym – jedynym w 54-osobowej Radzie Miasta Polakiem. 
Kandydował w wyborach do sejmu Wolnego Miasta Gdańska – Volkstagu. 

Był członkiem Gminy Polskiej, a przez krótki okres nawet jej wiceprezesem. 

W 1937 bp O'Rourke powołał go na proboszcza polskiej parafii personalnej 
(proboszczem drugiej został ks. Rogaczewski). Na skutek nacisków narodowych 
socjalistów trzy dni później zarządzenie zostało aliści przez niemieckie władze 
unieważnione. Bp O’Rourke ustąpił z funkcji ordynariusza… 

W VIII.1939 otrzymał ostrzeżenie, by opuścić jak najszybciej Gdańsk. Odmówił… 

W czwartek 31.VIII, wieczorem, po nabożeństwie Godziny Świętej, powiedział 
do zgromadzonych: „Ciężka będzie dzisiejsza noc”… cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4466/Nicodemus_Nicod%C3%A8me/image/9200/image
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek: 
 o 15:45 (dla dzieci). 
 o 17:30 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę, po sumie (o 12:00). 
Za udział można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich kościo-
łach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan 
łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 18-19.III (niedziela-poniedziałek): 
Gościmy naszego Arcypasterza, Jego 
Eminencję ks. Kazimierza kard. NY-
CZA, który dokonuje pasterskiej wizy-
tacji naszej Parafii. 
Księże Kardynale- 
serdecznie witamy! 

 19.III (poniedziałek): O 19:00 spotkanie młodzieży przygoto-

wującej się do Sakramentu Bierzmowania. 
 25-28.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które 

prowadzić będzie ks. Mariusz HABINIAK. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 
do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi wielkopostną zbiórkę 

dla najuboższych mieszkańców parafii. Do kosza przy oł-
tarzu MB Nieustającej Pomocy można składać żywność i ar-
tykuły chemiczne. Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas oferuje ręcznie wykonane pocz-

tówki świąteczne, z których dochód przeznaczony zostanie 
na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. Cena 5 zł. 

 W prawej nawie wystawa zdjęć z obozu w Szczawnicy. 
 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie. 

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą 
chrzest w czasie Świąt Wielkanocnych po sumie w kościele. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2012 
 25.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

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

 26-28.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 

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

SPOWIEDŹ 
 27.III (wtorek): 8:30 – 9:45, 17:00 – 18:45 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Józefa BARTOSZEWSKIEGO 

20.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Edwarda STĘPNIAKA 

21.III 
(środa) 

730  

1800 † Lucyny, Stanisława i Andrzeja STANKIEWICZÓW 

22.III 
(czwartek) 

730  

1800 
† Henryka CZASAKA w 10 rocznicę śmierci, 

Janiny, Stanisława i Tadeusza RETMAŃSKICH 

23.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisława, Józefa i Heleny DOBROWOLSKICH, Heleny, 

Feliksa i Stefana CACKÓW i zmarłych z rodziny CACKÓW 

24.III 
(sobota) 

730 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

1800 † Zbigniewa i Tadeusza OKLEJÓW 

25.III 
(niedziela) 

845 

† Włodzimierza WĘCŁAWIAKA, w 22 rocznicę śmierci 

† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA 

1030 
† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, Zbigniewa GOŁĘBIEWSKIEGO, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1200 † Zenona MICHALAKA 

1800 o zdrowie dla Izabeli NOGAL 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IX: III UPADEK 

Nie, to nie ma sensu. 

Nie zawracaj mi Panie więcej głowy 

Swoimi naukami. 

Jeszcze Ci byłem w stanie uwierzyć 

po drugim upadku. 

Ale teraz? 

Daj mi spokój. 

Skonstruuję swój świat. 

Świat pozytywnego myślenia, świat 

cukierkowatej powierzchowności, 

świat przyjemnych doznań. 

O, to będzie RAJ. 

Tak, mój RAJ. 

A Tobie nic do tego. 

Zdetronizowałem Cię! 

Nie jesteś już mi potrzebny! 

Zobacz jakie sukcesy w życiu 

odnoszę. 

A TY -- upadaj, upadaj, upadaj 

pod ciężarem własnych zobowiązań. 

No, upadaj! 

Leż w pyle drogi jak Ci tam dobrze. 

Ty, a czego znowu wstajesz ???? 

 

STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

No i co, król jest nagi!!! 

A ja myślałem, że pod szatą, 

którą włożyłem na Ciebie 

będzie coś innego. 

Myślałem, 

że będziesz na MOJE usługi. 

A ja myślałem, 

że będę mógł sobie wybierać, 

to co jest dla mnie wygodne… 

A Ty jesteś nagi. 

A Ty ukazujesz PRAWDĘ o mnie, 

o świecie, o Sobie samym. 

Wiesz Panie, 

chyba nam nie jest po drodze razem. 

Jak mogę o Tobie zapomnieć? 

Trudno, 

nie spełniłeś moich oczekiwań. 

 
tekst: ks. KATOLO, Artur Jerzy, (ur. 1967, Lublin); źródło: th-www.if.uj.edu.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA: STĘPKOWSKI, Jan (1952, Wola Kaniowska – 2011, Mława), 2007, Gietrzwałd; źródło: zasoby własne 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BRONISŁAW KOMOROWSKI, MĘCZENNIK, DOK. 
I rzeczywiście, 1.IX.1939, w dniu napaści Niemiec na Rzeczpospolitą, został 
aresztowany, pobity i uwięziony. 2.IX przewieziono go do obozu w Stutthoff 
i zamknięto na trzy dni w karnej celi, oskarżając o przechowywanie broni… 

Pracował przy karczowaniu drzew i budowie baraków, czyścił kloaki. Miał to tak o-
pisać: „Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to, żeby ka-
zanie dobrze wypadło. Myślę że to były moje najlepsze kazania”

ks. W. Gajdus
… 

W Niedzielę Palmową 1940 znalazł się w utworzonej z najznakomitszych przed-
stawicieli Polonii Gdańskiej kompanii karnej. „Wszystko odbywało się biegiem, 
nawet wyjście po obiad, nie mówiąc już o ćwiczeniu, noszeniu desek itd. […] 
Utrzymywali się na nogach ostatkiem nerwów i rozpaczliwym wysiłkiem woli”… 

21.III.1940 (Wielki Czwartek) wziął udział w nielegalnej obozowej Mszy św.: „[…] 

Wszyscy leżeli normalnie na swych siennikach a tylko celebrans, […], siedząc 
szczelnie okryty kocami sprawował Najświętszą Ofiarę. […] Po konsekracji, 

by nie powodować zbytniego zamieszania, z rąk do rąk podawano sobie ćwiartki 
małych Hostii. Konsekrowano w zwykłej szklance […]”

ks. Wojciech Gajdus
… 

W Wielki Piątek 22.III.1940 zamordowano go wraz z 66 działaczami polskimi 
(wśród nich ks. Góreckim), w lasach koło obozu. Każdemu przeznaczony był 
jeden strzał w tył głowy. Niektórzy pewnie jeszcze żyli, gdy ich zakopywano… 

Grób odnaleziono w 1946; ciała ekshumowano i 2.IV.1947, w Wielki Piątek, 
złożono na Cmentarzu Zasłużonych w Gdańsku-Zaspie. 

13.VI.1999 został, z ks. Rogaczewskim i ks. Góreckim, w gronie 108 polskich mę-
czenników II wojny św., beatyfikowany przez Jana Pawła II… (uroczystość 22 marca) 

il. na tytułowej stronie: BŁ. BRONISŁAW KOMOROWSKI; źródło: narodowcy.net 

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://th-www.if.uj.edu.pl/~gierula/Parafia/Rekolekcje/wpost99/viaarturo.htm
http://narodowcy.net/wspomnienie-blogoslawionego-bronislawa-komorowskiego/2011/05/25/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

