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Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny 

na zmartwychwstanie potępienia”J 5, 29, Por. Dn 12, 2. [KKK, 998] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

il. powyżej: WSKRZESZENIE ŁAZARZA – FRA ANGELICO (ok. 1400, Vicchio nell Mugello - 1455, Rzym), 
fragm. 1451-52, tempera na desce, 118×75 cm, Museo di San Marco, Florencja; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI EZECHIELAEz 37, 12-14 

Tak mówi PAN BÓG: »Oto otwieram wasze groby i wydobywam was 

z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że JA jestem 

PAN, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę 

wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, 

i poznacie, że JA, PAN, to powiedziałem i wykonam«, mówi PAN BÓG. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7) 

REFREN: BÓG ZBAWICIELEM, pełnym miłosierdzia 

Z głębokości wołam do CIEBIE, PANIE, 

PANIE, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl TWE ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, PANIE, 

PANIE, któż się ostoi? 

Ale TY udzielasz przebaczenia, 

aby CI służono z bojaźnią. 

Pokładam nadzieję w PANU, 

dusza moja pokłada nadzieję w JEGO słowie, 

dusza moja oczekuje PANA. 

Bardziej niż strażnicy poranka, 

niech Izrael wygląda PANA. 

U PANA jest bowiem łaska, 

u NIEGO obfite odkupienie. 

ON odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 8-11 

Bracia: 

Ci, którzy żyją według ciała, BOGU podobać się nie mogą. Wy jednak 

nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko DUCH BOŻY 

w was mieszka. 

Jeżeli zaś kto nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, ten do NIEGO nie należy. 

Jeżeli natomiast CHRYSTUS w was mieszka, ciało wprawdzie podlega 

śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie 

na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, 

który JEZUSA wskrzesił z martwych, to TEN, co wskrzesił JEZUSA CHRYSTUSA 

z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszka-

jącego w was DUCHA. 

AKLAMACJAJ 11, 25a. 26 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

JA jestem zmartwychwstanie i życie, 

kto we MNIE wierzy, nie umrze na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 11, 1-45 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. 

Maria zaś była tą, która namaściła PANA olejkiem i włosami swoimi otarła 

JEGO nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do NIEGO 

wiadomość: „PANIE, oto choruje ten, którego TY kochasz”. JEZUS 

usłyszawszy to rzekł: »Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 

BOŻEJ, aby dzięki niej SYN BOŻY został otoczony chwałą«. 

A JEZUS miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni 

w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: 

»Chodźmy znów do Judei«. 

Rzekli do NIEGO uczniowie: „RABBI, dopiero co Żydzi usiłowali CIĘ ukamie-

nować i znów tam idziesz?” 

JEZUS im odpowiedział: »Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś 

chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. 

Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła«. 

To powiedział, a następnie rzekł do nich: »Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, 

lecz idę, aby go obudzić«. 

Uczniowie rzekli do NIEGO: „PANIE, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. JEZUS 

jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym 

śnie. 

Wtedy JEZUS powiedział im otwarcie: »Łazarz umarł, ale raduję się, że MNIE 

tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy 

do niego«. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: 

„Chodźmy także i my, aby razem z NIM umrzeć”. 

Kiedy JEZUS tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczy-

wającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu 

stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć 

po bracie. 

Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że JEZUS nadchodzi, wyszła MU na spot-

kanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do JEZUSA: „PANIE, gdybyś 

tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że BÓG da CI wszystko, 

o cokolwiek byś prosił BOGA”. 

Rzekł do niej JEZUS: »Brat twój zmartwychwstanie«. 

Rzekła Marta do NIEGO: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. 

Rzekł do niej JEZUS: »JA jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we MNIE 

wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we MNIE, 

nie umrze na wieki. Wierzysz w to? « 

Odpowiedziała MU: „Tak, PANIE! Ja wciąż wierzę, żeś TY jest MESJASZ, 

SYN BOŻY, który miał przyjść na świat”. 

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, 

mówiąc: „NAUCZYCIEL jest i woła cię”. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała 

szybko i udała się do NIEGO. JEZUS zaś nie przybył jeszcze do wsi, 

lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła MU na spotkanie. Żydzi, 

którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała 

i wyszła udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 

A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był JEZUS, ujrzawszy GO upadła MU 

do nóg i rzekła do NIEGO: „PANIE, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. 

Gdy więc JEZUS ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 

wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: »Gdzieście go położyli?« 

Odpowiedzieli MU: „PANIE, chodź i zobacz». JEZUS zapłakał. A Żydzi rzekli: 

«Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy TEN, który otworzył 

oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” 

A JEZUS ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. 

Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 

JEZUS rzekł: »Usuńcie kamień«. 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do NIEGO: „PANIE, już cuchnie. Leży bowiem 

od czterech dni w grobie”. 

JEZUS rzekł do niej: »Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 

chwałę BOŻĄ?« 

Usunięto więc kamień. JEZUS wzniósł oczy do góry i rzekł: »OJCZE, dziękuję 

CI, żeś MNIE wysłuchał. Ja wiedziałem, że MNIE zawsze wysłuchujesz. 

Ale ze względu na otaczający MNIE lud to powiedziałem, aby uwierzyli, 

żeś TY mnie posłał«. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: 

»Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!« I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 

powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich 

JEZUS: »Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić«. 

Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego JEZUS 

dokonał, uwierzyło w NIEGO. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/11/4armadio.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.). 

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

dzi ks. Andrzej KUFLIKOWSKI, kustosz sanktuarium św. o. Pio 
w Warszawie. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

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

 6.IV (niedziela): W ramach rekolekcji zapraszamy! wszystkich 

na projekcję filmu „Misja”, o 1915 w kościele. 
 7-12.IV (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. 

 7.IV (poniedziałek): O 1900 spotkanie kandydatów przygotowu-
jących się do sakramentu bierzmowania. 

 12.IV (sobota): 

 O 1400 DROGA KRZYŻOWA w terenie: ulicami Czernideł, 
Łęgu i Gassów. Zapraszamy! 

 O 1720 wypominki. Po nich, o 1800, Msza św. za zmarłych 
polecanych w wypominkach. 

 13.IV (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. 

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

 wielkopostną zbiórkę. Do kosza przy ołtarzu MB Nie-
ustającej 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. 

 kiermasz palem i ozdób wielkanocnych. 
Serdecznie Bóg zapłać! tym, którzy włączą się w tę akcję. 

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

 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

7.IV 
(poniedziałek) 

845 w pewnej intencji 

1800 † Anieli i Mariana BARANÓW, Ireny BECZYŃSKIEJ 

8.IV 
(wtorek) 

845 † zmarłych członkiń Żywego Różańca 

1800 † zmarłych z rodzin KLUCZYŃSKICH i OLSZEWSKICH 

9.IV 
(środa) 

845 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla 

członkiń Żywego Różańca 

1800 
† Marianny i Stanisława KNYZIAKÓW, 

zmarłych z rodzin KNYZIAKÓW 

10.IV 
(czwartek) 

730  

1800  

11.IV 
(piątek) 

730 
† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, 

Kazimierza PAWLAKA, w 21 rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ 

1800 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO, w rocznicę śmierci 

12.IV 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski dla 

Grażyny i Stanisława ZAJĄCÓW, w rocznicę ślubu 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.IV 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Leokadii i Henryka ŻUBERÓW, Czesławy MALINOWSKIEJ, 

Władysławy i Stanisława BOROWSKICH 

1800 † Grażyny OKLEJ, w 11 rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA XI: UKRZYŻOWANIE 
Tu woła PAN: »BOŻE 

czemuś mnie opuścił?« […] 

I woła PAN w tym 

psalmie: »Tak jest BOŻE 

MÓJ, w TOBIE nadzieje 

mieli Ojcowie naszy, 

wybawiłeś je i nie byli 

pohańbieni. a JAM opu-

szczony i wzgardzony, 

jako robak a nie czło-

wiek zostaję. Jako woda 

na ziemi rozlana, której 

nikt zebrać nie może, 

tak JA ginę […]« 

O JEZU CHRYSTE, sam wnet nas nauczysz, dlaczegoś jest opuszczon. Wymów 

jedno, drugie słowo, a dowiemy się przyczyny takiego osierocenia TWEGO. 

Już rozumiemy dlaczegoś jest od BOGA opuszczony, SYNU BOŻY, gdy się tak 

za nas modlisz. Pewnie dlatego, abyśmy grzeszni krzyżownicy TWOI 

opuszczeni nie byli, a w łasce OJCA TWEGO i w szczęściu dóbr i chwały 

niebieskiej zostali. 

STACJA XII: JEZUS UMIERA 
Chciałbym CIEBIE, BOGA mego, 

wychwalać i uczcić i TOBIE, PANU memu, 

dzięki oddać za wszystkie dobrodziej-

stwa TWOJE. A nawięcej za odkupienie 

duszy mej, któreś przez śmierć i krew 

SYNA TWEGO namilszego, JEZUSA 

CHRYSTUSA sprawić raczył. […] 

O JEZU zbolały na tym drzewie; tegoś 

łotra wysłuchał i oświecił. Izali mnie 

zapomnisz? Gdyż ja o bojaźni BOSKIEJ 

myślę, sprawiedliwości się TWOJEJ boję, 

sam się sądzę, grzechami się brzydzę. […] 

Wspomni na mię w królestwie TWOIM, 

abych przy skonaniu moim te słowa 

usłyszał: »Dziś ze MNĄ będziesz w raju«. 

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

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

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://www.swzygmunt.knc.pl/

