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„BÓG wysłuchuje każdego, kto… pełni JEGO wolę”J 9, 31, or. 1 J 5, 14. Taka jest moc modlitwy Kościoła w imię jego PANA, zwłaszcza w Eucharystii […] [KKK, 2827, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Z KSIĘGI SAMUELA1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a 

PAN rzekł do Samuela: »Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Je-

ssego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla«. 

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed PANEM 

jest JEGO pomazaniec”. Jednak PAN rzekł do Samuela: »Nie zważaj 

ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, 

nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi BÓG, bo człowiek patrzy na to, 

co widoczne dla oczu, PAN natomiast patrzy na serce«. 

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświad-

czył Jessemu: „Nie ich wybrał PAN”. Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już 

wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pa-

sie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź 

tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc 

i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. 

PAN rzekł: »Wstań i namaść go, to ten«. 

Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. 

Począwszy od tego dnia duch PANA opanował Dawida. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem: 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska 

są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów; 

namaszczasz mi głowę olejkiem, 

a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5, 8-14 

Bracia: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w PANU: 

postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe PANU. I nie miej-

cie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, 

nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, 

wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się 

jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 

Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje 

ci CHRYSTUS”. 

AKLAMACJAJ 8, 12b Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

JA jestem światłością świata, 

kto idzie za MNĄ, będzie miał światło życia. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 9, 1-41 

JEZUS przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Uczniowie JEGO zadali MU pytanie: „RABBI, kto zgrzeszył, że się urodził nie-

widomy – on czy jego rodzice?” JEZUS odpowiedział: »Ani on nie zgrzeszył, 

ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy BOŻE. 

Potrzeba nam pełnić dzieła TEGO, który MNIE posłał, dopóki jest dzień. 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem 

na świecie, jestem światłością świata«. 

To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je 

na oczy niewidomego, i rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloe« – 

co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż 

to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, 

a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: 

„To ja jestem”. 

Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?” 

On odpowiedział: „Człowiek zwany 

JEZUSEM uczynił błoto, pomazał mo-

je oczy i rzekł do mnie: Idź do sa-

dzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem 

więc, obmyłem się i prze-jrzałem”. 

Rzekli do niego: „Gdzież ON jest?” 

On odrzekł: „Nie wiem”. 

Zaprowadzili więc tego człowieka, 

niedawno jeszcze niewidomego, 

do faryzeuszów. A dnia tego, w któ-

rym JEZUS uczynił błoto i otworzył mu 

oczy, był szabat. I znów faryzeusze 

pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: „Położył mi błoto 

na oczy, obmyłem się i widzę”. 

Niektórzy więc spośród faryzeu-szów 

rzekli: „Człowiek ten nie jest od BO-

GA, bo nie zachowuje szabatu”. Inni 

powiedzieli: „Ale w jaki sposób czło-

wiek grzeszny może czynić takie 

znaki?” I powstało wśród nich roz-

dwojenie. Ponownie więc zwrócili się 

do niewidomego: „A ty, co o NIM my-

ślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. 

Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przy-

wołali rodziców tego, którzy przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: 

„Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym 

urodził? W jaki to sposób teraz widzi?” Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: 

„Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się 

to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie 

jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak powiedzieli jego 

rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy kto uzna 

JEZUSA za MESJASZA, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego 

powiedzieli jego rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. 

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli 

do niego: „Daj chwałę BOGU. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. 

Na to odpowiedział: „Czy ON jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: 

byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? 

W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: „Już wam powie-

działem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? 

Czy i wy chcecie zostać JEGO uczniami?” 

Wówczas go zelżyli i rzekli: „Bądź ty sobie JEGO uczniem, my jesteśmy 

uczniami Mojżesza. My wiemy, że BÓG przemówił do Mojżesza. Co do NIEGO 

zaś nie wiemy, skąd pochodzi”. 

Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim to jest dziwne, 

że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że BÓG 

grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje BÓG każdego, 

kto jest czcicielem BOGA i pełni JEGO wolę. Od wieków nie słyszano, 

aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek 

nie był od BOGA, nie mógłby nic uczynić”. 

Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 

nas pouczać?” I precz go wyrzucili. 

JEZUS usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: 

»Czy ty wierzysz w SYNA CZŁOWIECZEGO?« On odpowiedział: „A któż to jest, 

PANIE, abym w NIEGO uwierzył?” Rzekł do niego JEZUS: »Jest NIM TEN, 

którego widzisz i który mówi do ciebie«. On zaś odpowiedział: „Wierzę, 

PANIE!” i oddał MU pokłon. 

JEZUS rzekł: »Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, 

którzy nie widzą, przejrzeli, a ci którzy widzą, stali się niewidomymi«. 

Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z NIM byli, i rzekli do NIEGO: 

„Czyż i my jesteśmy niewidomi?” JEZUS powiedział do nich: »Gdybyście 

byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, 

grzech wasz trwa nadal«. 

il. powyżej: UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO – GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 
ok. 1567, olejny na panelu, 65,5×84 cm, fragm., Gemäldegalerie, Dresno; źródło: www.wga.hu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/02/0201grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa WIELKOPOSTNE w naszej parafii są odprawiane 

według następującego porządku: 
 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 moż-

na, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich kościołach w Pol-
sce - odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 4.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA o 1800. 
 DROGA KRZYŻOWA i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 5.IV (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 6-9.IV (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które prowa-

dzić będzie ks. Andrzej KUFLIKOWSKI. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

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

 Wspomagając najuboższe rodzin i dzieci w naszej parafii 
Zespół Caritas prowadzi: 

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

 sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych. 
Pocztówki wyłożone są na stoliku przy ołtarzu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 

Serdecznie Bóg zapłać! tym, którzy włączą się w tę akcję. 

 Chrzty w kwietniu, w Wielkanoc - 20.IV na sumie - i w Po-
niedziałek Wielkanocny - 21.IV na sumie. Zgłoszenia do 11.IV 
w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 
13.IV po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

23.III Damian DOLACIŃSKI, Konstancin-Jeziorna  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Artur Damian LUBELSKI, kawaler z parafii pw. św. Maksymilia-

na w Warszawie, i Monika STĘPIEŃ, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2014 
 6.IV (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 7-9.IV (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SPOWIEDŹ 
 7.IV (poniedziałek): 830 – 945, 1700 – 1845 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

31.III 
(poniedziałek) 

730  

1800  

1.IV 
(wtorek) 

730  

1800  

2.IV 
(środa) 

730  

1800  

3.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Ryszarda FABISIAKA, Janiny i Stefana FABISIAKÓW, 

Stefana BOGDANA 

4.IV 
(piątek) 

730  

1545  

1800 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

5.IV 
(sobota) 

730  

1800 † Bogusława DOMINIKA i jego rodziców 

6.IV 
(niedziela) 

845 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1030 

† Mariana KANABUSA oraz rodziców z obu stron 

dziękczynna, w 23 rocznicę ślubu Marioli i Jerzego WROCHNÓW, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla jubilatów oraz ich dzieci 

1200 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ i zmarłych z rodziny STAROSÓW 

1800 
† Wiesława i Jana NOGALÓW 

† Zofii KAMAĆ, w 1 rocznicę śmierci, Stanisława KAMACIA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IX: TRZECI UPADEK 

Drzewo, pod którym upadasz, włóż na mnie. 

Jam zgrzeszył. O sprawiedliwości BOSKA, gdzieś 

się teraz zagościła, iż tak niewinnego nie obro-

nisz? Czemu milczysz, gdy niezbożni po świętym 

depcą? […] Ofiarował i cierpliwość i wszytki 

udręczenia swoje na duszy: „Widzisz, Ojcze, 

jakom znędzonym, strapiony na duszy i ciele”. 

Na koniec ofiarował wszytki cielesne męki 

swoje: pot w Ogrójcu, pojmanie, wzgardy, 

uplwanie, biczowanie, koronowanie, zesromo-

cenie, naigrawanie, potępienie, goździe, rany, 

boleści wszytki, którym liczby i ceny nie masz. 

O miłosierny OJCZE, przyjmiż tę ofiarę, a wejrzyj 

na twarz MESJASZA twego. 

STACJA X: JEZUS Z SZAT ODARTY 
Pożyteczne mi to rozmyślanie, w którym na tak wiel-

ką miłość PANA mego ku sobie patrzę: któż mię 

kiedy tak miłował, abo miłować mógł? Najdę li ta-

kiego przyjaciela na świecie, któryby wszystką maję-

tność swoję na zdrowie moje wydał? Najdę li takiego 

PANA wszystkiego świata, któryby dla mnie ubogi, 

wzgardzony, podeptany być chciał? Najdę i takiego, 

co by za mię umarł, gdy mu rzeknę: bez twojej krwie 

zdrów być nie mogę? A jeślibych nalazł, jako jest 

niepodobno, będzie li tak zacny i królewskiego 

stanu? I owszem, będzie li BOSKIEGO rodzaju i prawy 

SYN BOŻY? Będzie li tak ważna i droga śmierć jego? 

tekst: SKARGA, Piotr, ks. (1536, Grójec – 1612, Kraków); źródło: www.glos.com.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA: KOTOWSKI Alfred, Czerna; źródło: www.czerna.drl.pl 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA RESTYTUTA KAFKA, MĘCZENNICA 
Helena urodziła się 1.V.1894 w Husovicach k. Brna. 

Była 4 z 7 dzieci szewca Antoniego i Marii z domu Stehlik. 

W 1896 rodzina przeniosła się do Wiednia. 

Była osobą jąkającą i mającą niewielką wadę słuchu. 

W wieku 19 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Tercjarek Franciszkanek Chrześcijańskiej Miłości SFCC. 
Przyjęła wówczas imię Marii Restytuty… 

23.x.1916 złożyła pierwsze śluby zakonne. Po nowicjacie 
całe życie pracowała jako pielęgniarka, od 1919 do końca 
w szpitalu w Mödling, gdzie po jakimś czasie została 
szefową działu pielęgniarek oddziału chirurgicznego. 

Gdy w 1938 Niemcy zajęły Austrię (Anschluß), wyraziła 
sprzeciw: „Wiedeńczyk nie może w takiej sytuacji 
zachować milczenie”, miała powiedzieć. 

Pozwolono jej na dalszą posługę w szpitalu, ale szpital objęto ścisłą kontrolą… 

Gdy otwarto nowe szpitalne skrzydło zawiesiła krucyfiksy w salach. Niemcy 
zażądali ich zdjęcia. Odmówiła. Zagrozili jej wyrzuceniem z pracy. Nie ugięła się. 
Krzyże pozostały, pozostała też s. Restytuta, bo nikt nie mógł ją zastąpić… 

Niebawem jednakże fanatyczny nazista, lekarz Lambert Stumfohl, doniósł do Ge-
stapo, że kopiowała wiersze i ulotki opozycyjnej organizacji „Weiße Rose”. W Śro-
dę Popielcową, 18.II.1942, została - w sali operacyjnej - aresztowana. 

29.x.1942 niemiecki trybunał ludowy, za „sprzyjanie wrogom i działania 
wypełniające znamiona zdrady stanu”, skazał ją na karę śmierci. 

Odmówiła wyrzeczenia się, w zamian za wolność, swego zgromadzenia. 

W testamencie dziękowała za wszelkie dobro, którego doświadczyła. Przebaczała 
wszystkim, którzy ją krzywdzili, w szczególności lekarzowi, Lambertowi Stumfohl. 

Ostatnimi zapamiętanymi jej słowami były: „Żyłam dla CHRYSTUSA. Dla niego też 
pragnę umrzeć”. Ksiądz, który w ostatnich chwilach jej towarzyszył, zrobił 
na jej czole znak krzyża i 30.III.1943 oddała dla swego PANA życie, na gilotynie. 

Beatyfikował ją Jan Paweł II, 21.VI.1998, w Wiedniu. (uroczystość 30 marca) (uroczystość 19 grudnia) 

Il.: bł. S. MARIA RESTYTUTA KAFKA; źródło: it.wikipedia.org 

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://www.glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%202005/011/strona/Droga_Krzyzowa.html
http://www.czerna.drl.pl/czerna/galeria-zdjec/89-galeria-zdjec/124-droga-krzyzowa
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Restituta_Kafka
http://www.swzygmunt.knc.pl/

