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Człowiek jest zobowiązany do kierowania się prawem moralnym, które przynagla go do „czynienia dobra, a unikania zła”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16. Prawo to 

rozbrzmiewa w jego sumieniu. [KKK, 1713] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO: MURILLO, Bartłomiej Stefan (1617, Sewiilla – 1682, Sewiilla), 1670, olejny na płótnie, 
236×262 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: www.wikipaintings.org

 

Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 5, 9a. 10-12 

PAN rzekł do Jozuego: »Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską«. 

Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę 

czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego 

dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone 

tego samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli 

już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi 

Kanaan. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a) 

REFREN: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest PAN BÓG 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5, 17-21 

Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 

minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od BOGA, 

który pojednał nas z sobą przez CHRYSTUSA i zlecił nam posługę jednania. 

Albowiem w CHRYSTUSIE BÓG pojednał ze sobą świat, nie poczytując 

ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc 

w imieniu CHRYSTUSA spełniamy posłannictwo jakby BOGA samego, 

który przez nas udziela napomnień. 

W imię CHRYSTUSA prosimy: pojednajcie się z BOGIEM. ON to dla nas grze-

chem uczynił TEGO, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w NIM 

sprawiedliwością BOŻĄ. 

AKLAMACJAŁk 15, 18 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15, 1-3. 11-32 

W owym czasie zbliżali się do JEZUSA wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby GO słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: 

„Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

»Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ‘Ojcze, 

daj mi część majątku, która na mnie przypada’. Podzielił więc majątek 

między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 

w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, 

a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod dos-

tatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 

i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników’. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł 

do niego: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem’. 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą suknię 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. 

I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, 

co to znaczy. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy 

nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 

żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 

który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 

utuczone cielę’. 

Lecz on mu odpowiedział: ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 

i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN OGILVIE, MĘCZENNIK 
Jan urodził się w 1579 w północno-wschodniej Szkocji, 
już wówczas protestanckiej, w kalwińskiej rodzinie szla-
checkiej szkockich lairdów, czyli posiadaczy ziemskich… 

Dla nabycia wiedzy wysłano go – w 1594 - na kontynent. 
Tam w wieku 17 lat nawrócił się i pojawił u bram szkoc-
kiego koledżu katolickiego w belgijskim Lowanium. Odtąd 
zaczęła się jego droga do kapłaństwa… 

Zawiodła go ona, poprzez szkołę benedyktynów w Ratyz-
bonie i uniwersytet w Ołomuńcu, do Brna, gdzie 
24.XII.1599, w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów. 

Następnie wykładał na Wiedniu, by wreszcie w 1610 
przyjąć w Paryżu święcenia kapłańskie… 

Wtedy zaczął starania o zgodę na powrót do kraju rodzinne-
go. Uzyskał ją i do Szkocji przyjechał w XI.1613 – w prze-
braniu, jako handlarz koni o nazwisku Jan Watson… 

Posługę rozpoczął od Edynburga. Stamtąd przeniósł się 
na zachodnie wybrzeże Szkocji, do hrabstwa Renfrew. 

Posługiwał w ukryciu, w zaprzyjaźnionych domach, u ro-
dzin, które mimo lat prześladowań pozostały wierne Ko-
ściołowi powszechnemu. Potajemnie odprawiał Msze św., 
wzmacniał w wierze, udzielał sakramentów świętych.… 

Niestety już 4.X.1614 został zadenuncjowany i w Glasgow aresztowany… 

Przetrzymywano go w więzieniu w Paisley (k. Glasgow). Próbowano od niego wy-
dobyć nazwiska katolików, których znał. Przesłuchiwał go sam protestancki 
arcybiskup Glasgow, Jan Spottiswoode, który miał go uderzyć w twarz mówiąc: 

„Jak śmiałeś odprawiać Msze św w zreformowanym mieście!”. W odpowiedzi miał 
usłyszeć: „Bijąc mnie zachowujesz się jak oprawca, a nie biskup”… 

Potem przesłuchiwano go w Edynburgu, gdzie zadawano mu pytania, które ponoć 
układał sam król Anglii i Szkocji, Jakub I Stuart… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikipaintings.org/en/bartolome-esteban-murillo/return-of-the-prodigal-son-1670
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 1545 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
W okresie Wielkiego Postu 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.). 

 11.III (poniedziałek): O 1900 spotkanie pierwszej grupy kandy-
datów do sakramentu bierzmowania. 

 17.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących się 

do I Komunii św. i ich rodziców o 1800. 
 17-20.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które 

prowadzi ks. Ryszard PSZCZÓŁKOWSKI. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

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

 By wspomóc najuboższych mieszkańców naszej Parafii 
nasz Zespół Caritas: 

 prowadzi wielkopostną zbiórkę. Do kosza przy ołtarzu MB 
Nieustającej Pomocy można składać produkty spożywcze 
o przedłużonym terminie ważności i artykuły chemiczne. 

 prowadzi sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek 
świątecznych. Pocztówki wyłożone są na stoliku przy oł-
tarzu MB Nieustającej Pomocy. 

 17.III (niedziela) – prowadzić będzie sprzedaż palem i ozdób 
wielkanocnych. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy pośpieszą z pomocą! 

 W każdy piątek o 1900 spotkania starszych ministrantów. 
Ks. Darek zaprasza! 

 Chrzty w marcu w Wielkanoc (31.III) i Wielki Poniedziałek (1.IV) 
na sumach. Zgłoszenia do 22.III w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 24.III po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr MIRKOWSKI, kawaler z par. tut., i Justyna FABISIAK, 

panna z par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Krystyna Maria PETRYKA  27.II.2013 l. 60 
śp. Władysław MAGDZIARZ  26.II.2013 l. 99 
śp. Marianna Lucyna ŚLIWKA  23.II.2013 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2013 
 17.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 lub 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 18-20.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 lub 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SPOWIEDŹ 
 19.III (wtorek): 830 – 945, 1700 – 1845 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Kazimiery i Jana KORYTKÓW, zmarłych z rodziny OSĘKÓW 

12.III 
(wtorek) 

730  

1800 
† Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, w 3 rocznicę śmierci, 

Marii CHUDZIŃSKIEJ, Kazimierza i Danuty ROLÓW 

13.III 
(środa) 

730  

1800 w intencji Krystyny z racji imienin 

14.III 
(czwartek) 

730  

1800 † Józefy CIESIELSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci 

15.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, w 25 rocznicę śmierci, 

Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

16.III 
(sobota) 

730 † Jana STĘPNIAKA, w 30 dzień po śmierci 

1800 

Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: 

† Józefa LATOSZKA, zmarłych z rodziny LATOSZKÓW 

† cierpiących w czyśćcu - potrzebujących BOŻEGO miłosierdzia 

17.III 
(niedziela) 

845
†  

† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO 

† Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, z racji imienin 

1200 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1800 

† Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH, 

Jana ZAWADZANKO, Marianny GAWŁOWSKIEJ 

† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Stanisława i Genowefy ODOLIŃSKICH 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IX: PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 
»Wyście wytrwali przy MNIE w moich przeciwnościach. Dlatego i JA prze-

kazuję wam królestwo, jak MNIE przekazał je MÓJ OJCIEC: abyście w kró-

lestwie MOIM jedli i pili przy MOIM stole.«Łk 22, 28-30a 

[…] Żyjemy często znieczuleni przez dobrobyt, bez całkowitego angażowania 

się w podźwignięcie siebie i ludzkości. […] 

Także nasze rodziny są częścią tego po-

szarpanego sukna, czują się przynależne 

do życia w dobrobycie, który staje się celem 

samym w sobie. Nasze dzieci dorastają: sta-

rajmy przyzwyczajać je do skromności, ofiary, 

wyrzeczenia. Starajmy się przyzwyczaić je 

do życia społecznego: w ośrodkach spor-

towych, rekreacyjnych i stowarzyszeniach. 

Ale niech te zaangażowania nie będą jedynie sposobem na wypełnienie 

czasu w ciągu dnia i posiadania tego wszystkiego, czego się pragnie. 

Dlatego, JEZU, potrzebujemy wsłuchiwać się w TWOJE Słowa, o których 

chcemy świadczyć: »Błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogo-

sławieni, którzy wprowadzają pokój, błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości…« […] 

STACJA X: JEZUS ODARTY Z SZAT 
„Żołnierze potem […] wzięli szaty JEZUSA, podzielili na cztery części – 

dla każdego żołnierza po jednej części oraz tunikę. Ale ta tunika nie była 

szyta, ale cała tkana od góry do dołu.”1 P 2, 24 

[…] Ile osób cierpiało i cierpi z powodu braku szacunku dla godności 

osobowej, dla własnej intymności. Czasami 

także my, być może, nie uszanowaliśmy 

godności osobistej tego, który żyje obok nas, 

„biorąc w posiadanie” bliską osobę, dziecko, 

męża lub żonę albo krewnych, znanych 

lub nieznanych. W imię własnej domniema-

nej wolności ranimy wolność innych: jakież 

lekceważenie, ileż niedbałości w postawach 

i relacjach względem siebie nawzajem! 

JEZUS, który […] wystawia się na pokaz oczom […] ludzkości wszystkich cza-

sów, przypomina nam o godności osoby ludzkiej, o godności, którą BÓG dał 

każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie, której nic i nikt nie ma naruszać, 

ponieważ są ukształtowani na obraz BOGA. […] Szczególnie do nas, 

małżonków, odnosi się zadanie połączenia tych dwóch fundamentalnych 

i nierozerwalnych rzeczywistości: godności i całkowitego daru z siebie. 

tekst: ZANZUCCHI, Danilo i Anna), 2012, Koloseum, Rzym; źródło: duchowy.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: XIX w., drzeworyt, kościół św. Anianusza, Chartres; źródło: zasoby własne (2010) 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN OGILVIE, MĘCZENNIK, DOK. 
Nic nie uzyskano, i to mimo tortur, m.in. przez 9 dni nie pozwalano mu zasnąć… 

Oskarżono go o zdradę stanu, o odmowę uznania władzy królewskiej w kwestiach 
religijnych i odrzucenie przysięgi wierności Koronie… Skazano na karę śmierci. 

I zaraz tego samego dnia, 10.III.1615, przewieziono go na wozie ulicami Glasgow 
na miejsce straceń, na głównym skrzyżowaniu miasta, tzw. Krzyżu Glasgow… 

Stojąc u wrót śmierci, na szafocie, po uklęknięciu, krótkiej modlitwie, miał powie-
dzieć tłumnie zgromadzonej gawiedzi: „Jeżeli wśród was znajdują się ukrywający 
się katolicy to proszę was o modlitwę. Ale modlitw heretyków sobie nie życzę”… 

Następnie został zepchnięty z szafotu. Spadając wyrzucił w tłum skrzętnie 
ukrywane paciorki różańca. Ponoć jedna ze stojących w pobliżu osób, która 
pochwyciła jeden z nich, nawróciła się… 

Powieszono go, a następnie, zgodnie z tradycyjną karą dla zdrajców – po zdjęciu 
ze stryczka – rozcięto, a kat wyrwał bijące jeszcze serce i pokazał gapiom… 

Ciało pochowano w zbiorowym grobie… 

Beatyfikowany został w 1929 przez Piusa XI. Kanonizował go, w 1976, Paweł VI. 
Jest jedynym poreformacyjnym szkockim świętym… (uroczystość 10 marca) 

il. na odwrocie: JAN OGILVIE, 2010, olejny na płótnie, katedra pw. św. Andrzeja, Glasgow; źródło: curiouspresbyterian.wordpress.com 

MSZE ŚW. 
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://duchowy.pl/2012/04/06/droga-krzyzowa-w-koloseum-2012-rozwazania-kazda-rodzina-ma-swoja-via-crucis/
http://curiouspresbyterian.wordpress.com/2010/11/22/scottish-martyr-st-john-ogilvie-by-peter-howson/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

