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„Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim 

stworzeniem”Mszał Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna. [KKK, 380] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

UWIELBIENIE BOŻEGO IMIENIA: WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; 
źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 31, 31-34 

Pan mówi: »Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem 

judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przod-

kami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 

przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, 

mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę 

na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: 

‘Poznajcie Pana”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 

poznają Mnie«, mówi Pan, »ponieważ odpuszczę im występki, a o grze-

chach ich nie będę już wspominał«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R.: por. 12a) 

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste 

Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 5, 7-9 

Bracia: 

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące 

prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany 

dzięki swej uległości. 

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego 

dla wszystkich, którzy Go słuchają. 

AKLAMACJAJ 12, 26 Chwała Tobie, Słowo Boże 

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; 

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 12, 20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, 

byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 

z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. 

Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli 

i powiedzieli Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: »Nadeszła godzina, aby został uwielbiony 

Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno 

pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 

a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie 

i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 

od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 

uwielbij imię Twoje«. 

Wtem rozległ się głos z nieba: »I uwielbiłem i znowu uwielbię«. Tłum stoją-

cy usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił 

do Niego”. Na to rzekł Jezus: »Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, 

ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 

władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę 

nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie«. 

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. NATALIA TUŁASIEWICZ, MĘCZENNICA 
Urodziła się 9.IV.1906 w Rzeszowie w ro-
dzinie inspektora komisji skarbowej Adama 
oraz Natalii Amalii z domu Bromnik, jako dru-
gie z sześciorga rodzeństwa. 

Uczyła się w Kętach, Krakowie i Poznaniu. 
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie 
Poznańskim. 

Po nieudanym narzeczeństwie poświęciła się 
całkowicie Bogu, jako świecka apostołka: 
„Tylko świętość jest najpełniejszą miłością, 
więc nie tylko chcę, ale muszę być świętą, 
nowoczesną świętą, teocentryczną 
humanistką!” – zanotowała. 

W latach 1931-1939 była nauczycielką szkół 
poznańskich. Pisała poezje, reportaże… 

Gdy Polskę zaatakowali sąsiedzi, Niemcy 
10.XI.1939 wysiedlili z Poznania rodzinę Tuła-
siewiczów. Przez Kielce dotarli do Krakowa… 

Zarabiała na życie konspiracyjnym nauczaniem. Pisała: „Jestem Polką, […] 
a właśnie mój naród przecierpiał najwięcej i cierpi ciągle z powodu straszliwych 
nadużyć, stosowanych do nas w walce przez tych, którzy chcą, byśmy zniknęli 
z powierzchni ziemi. […] A jednak, jednak nie potrafię nienawidzić nawet tych, 
którzy osobiście nas skrzywdzili”. 

18.VIII.1943 dobrowolnie wyjechała do Hannoweru zostając na polecenie AK 
świeckim apostołem robotników przymusowych w Niemczech. Pracowała fizycz-
nie w fabryce galanterii. Mimo nawrotu gruźlicy prowadziła modlitwy i śpiewy, 
przygotowywała katechezy, animowała rekolekcje wielkopostne, wieczorną głośną 
lekturę, lekcje ortografii polskiej, a także języka niemieckiego… 

29.IV.1944, zdekonspirowana przez nieostrożnego kuriera z Polski, została 
aresztowana. Przez pół roku więziona była w Hanowerze i Kolonii, gdzie przeszła 
ciężkie śledztwo, bita do utraty przytomności, torturowana… 

Nie wydała nikogo. 

28.IX.1944 wywieziono ją do KL Ravensbrück. Tam dla współwięźniarek stała się 
„dobrym aniołem” więźniarek, „żywą Ewangelią”… 

Jeszcze w Niedzielę Palmową 25.III.1945 przewodniczyła nabożeństwu ku czci 
Męki Pańskiej, a w Wielki Piątek Niemcy wyciągnęli ją, ciężko chorą, z szeregu 
i wyznaczyli na śmierć. Zagazowano ją w Wielką Sobotę 31.III.1945… 

„[…] a zresztą może właśnie wtedy, gdy umrę, przemówię do ludzi najwłaściwszą 
mową?”- zapisała kiedyś. I tak się stało: 13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II 
beatyfikował ją w grupie 108 męczenników II wojny św. (uroczystość 31 marca) 

il.: BŁ. NATALIA TUŁASIEWICZ; źródło: www.poznan.ksw.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=6812
http://www.poznan.ksw.pl/?page_id=66
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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.). 

 25.III (niedziela): Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 
dzieci, które przyjmą chrzest w czasie Świąt Wielkanocnych, 
po sumie w kościele. 

 25-28.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które 

prowadzi 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. 

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

wującej się do Sakramentu Bierzmowania. 
 26-31.III (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. 

 31.III (sobota): O 14:00 DROGA KRZYŻOWA przez Czernidła, 
Łęg i Gassy. Zapraszamy serdecznie! 

 1.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. 
 Kiermasz ozdób wielkanocnych organizowany przez Cari-

tas. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla naj-

uboższych mieszkańców naszej parafii. 
 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. 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Mariusz KUCICKI, kawaler z par. tutejszej, i Dorota 

JANCZEWSKA, panna z par. bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie 
Zapowiedź I: Kamil Jakub SIBILSKI, kawaler, i Marta GUTOWSKA, 

panna, oboje z par. tutejszej 
Zapowiedź I: Michał UFNAL, kawaler z par. św. Michała w Starej Wsi, 

i Sylwia BARTOSZEWSKA, panna z par. tutejszej 
Zapowiedź I: Mariusz MICHALCZYK, kawaler z par. Podwyższenia Krzy-

ża w Łaskarzewie, i Marta Małgorzata KAFARA, panna 

z par. tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

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 

26.III 
(poniedziałek) 

845 w intencji członkiń PARAFIALNEGO KOŁA RÓŻAŃCOWEGO 

1800 o powrót do zdrowia dla Cecylii 

27.III 
(wtorek) 

845 † zmarłych członkiń PARAFIALNEGO KOŁA RÓŻAŃCOWEGO 

1800 † Zbigniewa AMBROZIKA 

28.III 
(środa) 

845  

1800 † Marioli PILCH 

29.III 
(czwartek) 

730 † Kazimierza PAWLAKA, w 19 rocznicę śmierci, Stanisławy PAWLAK 

1800 † Grzegorza RACZYŃSKIEGO 

30.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Apolonii, Bolesława, Andrzeja OSUCHÓW, 

Ireny, Czesława i Krystyny GŁADECKICH 

31.III 
(sobota) 

730  

1800 † Andrzeja CZUBY, w pół roku po śmierci 

1.IV 
(niedziela) 

845 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1030 
† Mariana KANABUSA, w 5 rocznicę śmierci 

o Boże błogosławieństwo dla Jacka i Katarzyny, w 15 rocznicę ślubu 

1200 
† Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH, 

Jana Zawadzanko i Wiesława BIERNACKIEGO 

1800 
† Stefanii, Konstantego i Janusza MORAWIŃSKICH, 

Anny i Tadeusza BARANÓW 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XI: JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY 

A widzisz, że mamy 

nad Tobą władzę. 

No, jak jesteś Bogiem, 

to zejdź teraz z krzyża! 

Udowodnij nam, 

że Ty masz władzę 

nad śmiercią i życiem. 

Widzisz jakie nasze gwoździe 

są mocne? 

No i co teraz zrobisz… 

Wiele iluzji 

stworzył współczesny człowiek… 

 

STACJA XII: ŚMIERĆ NA KRZYŻU 
Umarłeś… I Twoje nauki umierają. 

Tak, nadchodzi Nowa Era. 

To już Twój koniec. 

Do czynu! Do dzieła! 

Teraz już możemy tworzyć 

nasz nowy świat. 

Nowy Wspaniały Świat. 

Bez balastu obciążeń 

tradycji, wiary, Jezusa. 

Bez balastu 

wymagających zasad moralnych. 

Do czynu! 

Rodzina? Nie -- wolny związek 

dwojga lub dwóch partnerów. 

Prokreacja? A po cóż ! Laboratorium 

i technologia reprodukcyjna. 

Kłamstwo? 

Nie! Prawdomówność inaczej. 

Kradzież? 

Nie! Uczciwość inaczej. 

Życie? A po cóż… 

Jeżeli jest piękne i zdrowe -- 

to jak najbardziej. 

Chore, słabe, bezbronne? 

A po cóż nam taki balast. 

Jeszcze naruszy moje prawo 

do pozytywnych uczuć 

estetycznych… 

 

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 

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://www.swzygmunt.knc.pl/

