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„Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18. W pewnym sensie śmierć cielesna jest naturalna, ale dzięki wierze 

wiemy, że jest ona „zapłatą za grzech”Rz 6, 23, por. Rdz 2, 17. Dla tych, którzy umierają w łasce CHRYSTUSA, jest ona uczestniczeniem w śmierci PANA, by móc także uczestniczyć 

w JEGO zmartwychwstaniupor. Rz 6, 3-9; Flp 3, 10-11. [KKK, 1006] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KTO Z WAS JEST BEZ GRZECHU: LEMON SWINDLE, Elżbieta (ure. 1953, Utah, 2003; źródło: www.christcenteredmall.com
 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 43, 16-21 

Tak mówi PAN, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, 

już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

»Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych 

rzeczy. Oto JA dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie po-

znajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić 

MNIE będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę 

wody i rzek na pustkowiu, aby napoić MÓJ lud wybrany. Lud ten, który sobie 

utworzyłem, opowiadać będzie MOJĄ chwałę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.: por. 3) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

Odmień znowu nasz los, PANIE, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 3, 8-14 

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

CHRYSTUSA JEZUSA, PANA mojego. 

Dla NIEGO wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał CHRYSTUSA i znalazł się w NIM, nie mając mojej sprawiedliwości, 

pochodzącej z Prawa, lecz BOŻĄ sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę 

w CHRYSTUSA, sprawiedliwość pochodzącą od BOGA, opartą na wierze – 

przez poznanie CHRYSTUSA: zarówno mocy JEGO zmartwychwstania, 

jak i udziału w JEGO cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się 

do JEGO śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, 

abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez CHRYSTUSA 

JEZUSA. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno 

czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede 

mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej BÓG wzywa 

w górę w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAJl 2, 13 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Nawróćcie się do BOGA waszego, 

ON bowiem jest łaskawy i miłosierny. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 8, 1-11 

JEZUS udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Wszystek lud schodził się do NIEGO, a ON, usiadłszy, nauczał. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do NIEGO kobietę, 

którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powie-

dzieli do NIEGO: «NAUCZYCIELU, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzo-

łóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A TY co mó-

wisz?». Mówili to wystawiając GO na próbę, aby mieli o co GO oskarżyć. 

Lecz JEZUS, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 

ciągu GO pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, 

niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał 

na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 

od starszych. Pozostał tylko JEZUS i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas JEZUS, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? 

Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, PANIE!». Rzekł do niej JEZUS: 

«I JA ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MARIAN GÓRECKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 2.V.1903 w Poznaniu, w rodzinie Tomasza i Petro-

neli z Szekiełdów. 

Mając 17 lat walczył jako ochotnik w wojnie polsko-
rosyjskiej roku 1920. Po powrocie i po zdanej maturze 

wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 

1.VII.1928 otrzymał święcenia kapłańskie. 

Pracował jako wikariusz w Lesznie i prefekt w Semina-
rium Nauczycielskim w Koźminie i Wolsztynie. 

W 1933 został skierowany do diecezji gdańskiej 
(w Wolnym Mieście Gdańsku). Opiekował się 

tamtejszą Polonią. Pracował ze stowarzy-
szeniami Centralnego Komitetu Katolików 
Polaków. Był prefektem w Gimnazjum Pol-
skim Macierzy Szkolnej i kapelanem harcerzy. 

Był także rektorem kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej w Gdańsku - Nowym Por-

cie oraz kapelanem pomocniczym Wojskowej Składnicy na Westerplatte. 

Dał się poznać jako charyzmatyczny duszpasterz, szczególnie wśród młodzieży… 

1.IX.1939, gdy Niemcy napadli na Rzeczpospolitą, został aresztowany. Następne-
go dnia przewieziono go do obozu koncentracyjnego Stutthof. W grupie 40 księży 
i nauczycieli zmuszony został do pracy – głównie wieczorami i w nocy - nad roz-
budową obozu. W ciągu dnia pracował przy wyrębie drzewa oraz jako szklarz. 

Na przełomie 1939-40 za śpiewanie kolęd ukarano go pracą przy odśnieżaniu, 
a w Niedzielę Palmową 17.III.1940 znalazł się karnej kompanii: „Wszystko odby-
wało się biegiem, nawet wyjście po obiad […] Utrzymywali się na nogach ostatkiem 
nerwów i rozpaczliwym wysiłkiem woli. […] Nigdy w żadnej katedrze czarne jutrznie 
nie sprawiały bardziej przejmującego wrażenia i nie otwierały silniej serc na oglą-
danie Męki Pańskiej, jak tu, gdyśmy szepcząc słowa proroków, oglądali krwawe 
ich ilustracje nie na filmie, lecz w prawdziwej rzeczywistości”

ks. W. Gajdus, współwięzień
… 

21.III.1940 (Wielki Czwartek) wziął udział w pierwszej nielegalnej obozowej 
Mszy św.: „[…] Wszyscy leżeli normalnie na swych siennikach a tylko celebrans […], 
siedząc szczelnie okryty kocami sprawował Najświętszą Ofiarę. Ks. Frelichowski 
zaś, który leżał obok prowizorycznego ołtarza, szeptem informował wszystkich 
o poszczególnych czynnościach Mszy św. Po konsekracji […] z rąk do rąk podawa-
no sobie ćwiartki małych Hostii. […] Konsekrowano w zwykłej szklance i zadowo-
lono się dwiema mizernymi świecami.”

ks. W. Gajdus
… 

To był jego ostatnia Msza św. Następnego dnia, 22.III.1940, w Wielki Piątek, 
zamordowano go wraz z 66 działaczami polskimi, w lasach niedaleko obozu. 
Każdemu przeznaczony był jeden strzał w tył głowy. Ciała spadały do wyko-
panego rowu, który natychmiast potem zasypano. Niektórzy pewnie jeszcze żyli… 
Wyroki śmierci sygnował niemiecki doraźny sąd policyjny… 

Marian przed śmiercią wypowiedział słowa przebaczenia wobec prześladowców… 

Grób odnaleziono, po ustaniu działań wojennych, w 1946. Zwłoki ekshumowano 
i złożono na Cmentarzu Zasłużonych w Gdańsku-Zaspie. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II 13.VI.1999 w gronie 108 błogosławio-
nych męczenników II wojny światowej. (uroczystość 22 marca) 

il.: MARIAN GÓRECKI, pomnik, Gdańsk - Nowy Port; źródło: www.zdiz.gda.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christcenteredmall.com/stores/art/swindle/he_that_is_without_sin.htm
http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76102.asp
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Ojcze św. FRANCISZKU! Witamy Cię na stolicy Piotrowej! 
 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). 
Za udział w Gorzkich Żalach można, raz w tygodniu, uzyskać 
odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 17-20.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które 
prowadzi ks. Ryszard PSZCZÓŁKOWSKI. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do udziału w tych duchowych ćwicze-

niach przygotowujących do przeżycia świąt Wielkanocnych. 
 18.III (poniedziałek): Spotkanie 2 grupy kandydatów do sakra-

mentu bierzmowania o 1900. 
 18-23.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. 

 23.III (sobota): 

 O 1300 DROGA KRZYŻOWA przez Czernidła, Łęg i Gassy. 
 Spotkanie wszystkich ministrantów o 1000. 
 O 1020 wyjazd kandydatów do bierzmowania na spotkanie 

z biskupem w Piasecznie – spod kościoła. 
 24.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 

 O 1915 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. 

 By wspomóc najuboższych mieszkańców naszej Parafii 
Zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę - do kosza przy ołtarzu MB Nieusta-
jącej Pomocy można składać produkty spożywcze o prze-
dłużonym terminie ważności i artykuły chemiczne. 

 sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych. 
Pocztówki wyłożone są na stoliku przy ołtarzu MB Nie-
ustającej Pomocy. 

 sprzedaż palem i ozdób wielkanocnych. 
Bóg zapłać wszystkim, którzy pośpieszą z pomocą! 

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

 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. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. JULIANNA WÓJCIK  7.III.2013 l. 78 
śp. Marek KARASZKIEWICZ  7.III.2013 l. 56 

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 

18.III 
(poniedziałek) 

845 † zmarłych członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 † Zbigniewa i Tadeusza OKLEJÓW 

19.III 
(wtorek) 

845 o błogosławieństwo BOŻE dla członkiń Parafialnego Koła Różańcowego 

1800 
† Józefa i Cecylii KWIATKOWSKICH, Anny i Józefa DECZEWSKICH, 

Adeli i Józefa ZAJĄCÓW i ich rodziców 

20.III 
(środa) 

845 
† Antoniego, Anny, Zofii i Stefana KLUCZYŃSKICH, 

Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH 

1800 † Edwarda STĘPNIAKA, Marii i Wacława MARCINKOWSKICH 

21.III 
(czwartek) 

730 † Jadwigi i Władysława STAWIEREJÓW 

1800 † Józefa BARTOSZEWSKIEGO, z racji imienin 

22.III 
(piątek) 

730  

1800 † Apolonii i Bolesława OSUCHÓW oraz ich rodziców 

23.III 
(sobota) 

730 
† Jana, w 3 rocznicę śmierci, Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

Heleny i Stanisława MIRKOWSKICH 

1800 † Jana STĘPNIAKA, w miesiąc po śmierci 

24.III 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA, zmarłych z rodziny STASIAKÓW 

1030 
† Jerzego ANUSZEWSKIEGO, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1200 

† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW 

† Józefa Kluczyńskiego, w 13 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny KLUCZYŃSKICH 

1800 w pewnej intencji 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XI: JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA 
»Tam GO ukrzyżowano, a z NIM dwóch innych, z jednej i drugiej strony, 

pośrodku zaś JEZUSA. Piłat też wypisał tytuł winy i kazał go umieścić 

na krzyżu. A było napisane: JEZUS NAZAREJCZYK, KRÓL ŻYDOWSKI.«J 19, 18-19 

[…] Możemy jedynie wyobrazić sobie cierpienie 

JEZUSA podczas ukrzyżowania, okrutne i nie-

zmiernie bolesne. Wchodzimy w tajemnicę: 

dlaczego BÓG, stając się człowiekiem z mi-

łości do nas, pozwolił się przybić do drzewa 

i wywyższyć ponad ziemię pośród prze-

raźliwych udręk fizycznych i duchowych? 

Z Miłości. Z miłości. To prawo miłości, które 

prowadzi do ofiarowania swojego życia ze względu na dobro drugiego. 

Potwierdzają to te matki, które dotknęła śmierć, kiedy wydawały na świat 

swoje dzieci. Albo ci rodzice, którzy utracili swojego syna podczas wojny 

lub zamachu terrorystycznego i poszli drogą zaniechania zemsty. 

JEZU, […] musiałeś zstąpić z Nieba, stać się dzieckiem, potem dorosłym, 

a następnie cierpieć na Kalwarii, aby powiedzieć nam SWOIM życiem, 

czym jest prawdziwa miłość. 

Patrząc na CIEBIE, ukrzyżowanego, z dołu, także my jako rodzina, małżon-

kowie, rodzice i dzieci uczymy się wzajemnej miłości oraz uczymy się ko-

chać, ożywiać między nami akceptację, która daje siebie i potrafi 

przyjmować z wdzięcznością. Która umie cierpieć i przekształcać 

cierpienie w miłość. […] 

STACJA XII: JEZUS UMIERA NA KRZYŻU 
„W południe mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny trzeciej po południu. 

Około godziny trzeciej, JEZUS zawołał donośnym głosem: »ELI, ELI, LEMA sa-

bachthani?«, co znaczy: »BOŻE mój, BOŻE mój, czemuś MNIE opuścił?«”Mt 27, 45-46 

[…] Jak zaakceptować BOGA, który krzyczy, któ-

ry skarży się, nie wie, nie rozumie? SYNA BOŻE-

GO, który stał się człowiekiem i czuje się opu-

szczony w godzinie śmierci przez swojego OJCA? 

JEZU, […] doświadczyłeś ciemności, aby dać 

nam światło. Przeżyłeś rozdzielenie, aby dać 

nam jedność. Przyjąłeś cierpienie, aby pozo-

stawić nam MIŁOŚĆ. Poznałeś wykluczenie, 

opuszczenie i zawieszenie między Niebem 

a Ziemią, aby obdarzyć nas życiem BOŻYM. […] Nie skorzystałeś ze spo-

sobności, aby na równi być z BOGIEM, ale stałeś się ubogim we wszystkim, 

aby nas swoim ubóstwem ubogacić. 

Jak to uczyniłeś, JEZU, w tej otchłani strapienia, i powierzyłeś się Miłości 

OJCA, oddany MU, umierający w NIM? Tylko patrząc na CIEBIE, tylko z TOBĄ 

możemy stawić czoła tragediom, cierpieniom niewinnych, upokorzeniom, 

zniewagom, śmierci. […] W tym akcie [TWOJEJ śmierci] odradza się życie… 

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) 

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://www.swzygmunt.knc.pl/

