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Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości ojca do synapor. Oz 11, 1. Ta BOŻA miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dziecipor. Iz 49, 14-15. BÓG miłuje swój 

lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicępor. Iz 62, 4-5; miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewiernościpor. Ez 16; Oz 11, aż do udzielenia 

najcenniejszego daru: „Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA swego JEDNORODZONEGO dał”J 3, 16. [KKK, 219] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
CHRYSTUS I NIKODEM — VON UHDE, Fryderyk (1848, Wolkenburg –1911, Monachium) 

1896, olejny na desce; źródło: en.wikipedia.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 Krn 36, 14-16. 19-23 

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując 

wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, 

którą Pan poświęcił w Jerozolimie. BÓG ich ojców, PAN, bez wytchnienia 

wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem 

i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z BOŻYCH wysłanników, 

lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z JEGO proroków, aż wzmógł się 

gniew PANA na JEGO naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. 

Spalili też Chaldejczycy świątynię BOŻĄ i zburzyli mury Jerozolimy, 

wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich 

kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Ba-

bilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia 

panowania perskiego. I tak się spełniło słowo PANA wypowiedziane przez 

usta Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie 

leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedem-

dziesiąt lat”. 

Aby się spełniło słowo PANA z ust Jeremiasza, pobudził PAN ducha Cyrusa, 

króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on 

również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi 

Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi PAN, BÓG niebios. 

I ON mi rozkazał zbudować MU dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego 

ludu JEGO jest między wami jeszcze ktoś, to niech BÓG jego będzie z nim; 

a niech idzie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali 

wspominając Syjon. 

Na topolach tamtej krainy 

zawiesiliśmy nasze harfy. 

Bo ci, którzy nas uprowadzili, 

żądali od nas pieśni. 

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 

„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”. 

Jakże możemy śpiewać pieśń PAŃSKĄ 

w obcej krainie? 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 

niech uschnie moja prawica. 

Niech mi język przyschnie do gardła, 

jeśli nie będę o tobie pamiętał, 

Jeśli nie wyniosę Jeruzalem 

ponad wszystką swą radość. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 2, 4-10 

Bracia: 

BÓG, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umi-

łował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z CHRYSTUSEM 

przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! 

Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa 

JEGO łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w CHRYSTUSIE 

JEZUSIE. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 

lecz jest to dar BOGA: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 

Jesteśmy bowiem JEGO dziełem, stworzeni w CHRYSTUSIE JEZUSIE dla dobrych 

czynów, które BÓG z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

AKLAMACJAJ 3, 16 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Tak BÓG umiłował świat, że dał swojego SYNA JEDNORODZONEGO; 

każdy, kto w NIEGO wierzy, ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 3, 14-21 

JEZUS powiedział do Nikodema: 

»Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

SYNA CZŁOWIECZEGO, aby każdy, kto w NIEGO wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO dał, 

aby każdy, kto w NIEGO wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem BÓG nie posłał swego SYNA na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez NIEGO zbawiony. 

Kto wierzy w NIEGO, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię JEDNORODZONEGO SYNA BOŻEGO. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła 

i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia 

wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 

są dokonane w BOGU«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARCELI CALLO, MĘCZENNIK 

Urodził się 6.XII.1921 w Rennes w Bretanii we Francji. 

Był drugim z 9 dzieci religijnej rodziny Marcelego 
i Felicyty Marii Józefiny. Rodzice pracowali 
w fabryce przemysłu chemicznego. 

Jako młodzieniec był członkiem Krucjaty Eu-
charystycznej, ministrantem i skautem. Ale 
mając 13 lat musiał podjąć pracę zarobkową 
i zaczął pracować w drukarni. Wstąpił więc 
do związku Robotniczej Młodzieży Chrześci-
jańskiej JOC. Został nawet lokalnym liderem… 

Mając lat 20 zaręczył się z Małgorzatą Der-
niaux, również należącą do JOC. Zwierzał się: 
„Aż do 20 roku […] czekałem na prawdziwą 
miłość. Trzeba doskonalić serce zanim się je ofia-
ruje komuś, kogo wybrał mi sam CHRYSTUS”… 

W VI.1940 Niemcy pokonali Francję. Jednym z pierw-
szych dekretów okupanta było zakazanie działalności 
JOC, który odtąd działał jako „katakumbowy JOC”… 

8.III.1943 podczas bombardowania alianckiego zginęła 
siostra Marcelego, Maria Magdalena. Poznał ją po 
wystającym spod gruzów bucie… 

Zaraz potem został zesłany na roboty do Niemiec. 
Mógł się ukryć, ale oznaczałoby to narażenie ojca i brata–kapłana. Miał powie-
dzieć: „Nie jadę jako robotnik, ale misjonarz w służbie moich przyjaciół i kolegów”. 
Na stacji żegnała go narzeczona. Przepowiedziała, że zostanie męczennikiem. 
Odpowiedział: „Nigdy na to nie zasłużę”. Mylił się… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Christus_und_Nicodemus,_1896.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

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.). 

 16.III (poniedziałek): O 1900 spotkanie dla kandydatów przygoto-
wujących się do sakramentu bierzmowania. 

 22-25.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które po-
prowadzi ks. infułat Sławomir ŻARSKI. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 

do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015 R. 
 22.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 23-25.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SAKRAMENT POKUTY (SPOWIEDŹ) 
 23.III (poniedziałek): 830 – 945, 1700 – 1845 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną sprzedaż pocztówek i świec wielkanocnych. 
 zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców parafii. 

Do koszy wystawionych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUS-
TAJĄCEJ POMOCY można składać produkty spożywcze o prze-
dłużonym terminie ważności oraz artykuły chemiczne. 

 od 22.III (niedziela) sprzedaż palem z przeznaczeniem 
dochodu na cele charytatywne. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 22.III, na sumie. 
 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz 

parafialnego zespołu Caritas i w ten wspomożenia potrze-

bujących z naszej wspólnoty. To przekazanie odbywa się 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Ulotki wyjaśniające 

wypełnianie formularza PIT – w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Paweł Andrzej PEŁA, kawaler z parafii tutejszej i Justyna 

Magdalena NOWOTNIK, panna z parafii pw. bł. Annuarity w Radomiu 

Zapowiedź I: Damian BIERNACKI, kawaler z parafii tutejszej i Magdale-

na Ewelina NALEŻYTA, panna z parafii pw. Świętej Trójcy w Konarach 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zbigniew Ryszard ZIELIŃSKI  27.II.2015 l. 73 

śp. Józef WŁODARCZYK  4.III.2015 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 w pewnej intencji 

17.III 
(wtorek) 

730 
† Jana URBANKA, w 5 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

1800 † Jacka ROSZCZYKA 

18.III 
(środa) 

730  

1800  

19.III 
(czwartek) 

730 † Józefa SZUSTKOWSKIEGO 

1800 

† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, 

Anny i Józefa DECZEWSKICH, 

Adeli i Józefa ZAJĄCÓW, 

Krystyny i Ryszarda GRĄDZIELÓW i ich rodziców 

20.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

21.III 
(sobota) 

730 
† Heleny i Henryka CZASAKÓW, 

Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, 

Janiny, Stanisława i Tadeusza RETMAŃSKICH 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW 

22.III 
(niedziela) 

845 † Józefa ŚLIWKI 

1030 † Józefa ZDUŃCZYKA, w 8 rocznicę śmierci 

1200 
† Marianny OLESIŃSKIEJ 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla Krystiana, 
z racji 18 urodzin 

1800 
† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO,  

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA IX: TRZECI UPADEK 
W życiu radość miesza się ze łzami i smutkiem, 

euforia i zachwyt z przygnębieniem i rozpaczą. 

CHRYSTUSOWI także nie było łatwo, szczególnie 

przy trzecim upadku. 

Był zmęczony procesem, biczowaniem, 

nienawiścią faryzeuszów i uczonych w Piśmie 

oraz bezmyślnością tłumu. 

Wiedział, że już za chwilę JEGO cierpienie będzie 

miało swoje apogeum. 

Ale wiedział też, że niesie na barkach zbawienie 

całego świata. 

Dlatego nie poddał się pokusie wygodnej 

bezczynności. 

Dlatego i z tego upadku potrafił się podźwignąć. 

STACJA X: OBNAŻENIE Z SZAT 

Ludzie nie lubią być wystawiani na brutalne, 

wścibskie spojrzenia tłumu, chcą zachować 

własną tajemniczość, kruchą intymność. 

Taka postawa nikogo nie dziwi. 

Taka postawa wydaje się czymś najbardziej 

naturalnym i oczywistym. 

CHRYSTUS nie chce odkrywać naszej fizycznej 

nagości. 

Ale CHRYSTUS zapowiedział, że kiedyś wszyscy 

będziemy obnażeni, zostaną odkryte najgłębsze 

tajniki naszego życia. 

Powiedział przecież: »Nie ma bowiem nic za-

krytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic 

tajemnego, o czym by się nie miano dowie-

dzieć«Mt 10, 26b. 

To będzie powszechna lustracja, szczegółowe 

prześwietlenie. To będzie czas sprawiedliwości. 

tekst: BURYŁA, Wacław, ks. (ur. 1954, Pruchnik); źródło: www.opoka.org.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA – ZEMŁA, Kazimierz Gustaw (ur. 1931, Jasienica Rosielna); źródło: mistrzowierzezby.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARCELI CALLO, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Od 19.III.1943 pracował w fabryce zbrojeniowej w Zella-Mehlis w Turyngii. Po po-
czątkowym załamaniu odnalazł się. Pisał do Małgorzaty: „Pewnego dnia CHRYS-
TUS zareagował […] Pokazał, że mam się zająć kolegami, i wtedy wróciła mi radość”. 

Zaczął gromadzić francuskich robotników. Zorganizował grupę sportową 
i teatralną. Organizował Msze św. Stał się „misjonarzem współbraci w JOC”… 

Pisał: „Z NIM mogę przejść najgorsze chwile. Jakże wdzięczny jestem 
CHRYSTUSOWI za to, że przyprowadził mnie w tutaj”… 

19.IV.1944 został aresztowany przez Gestap i skazany na więzienie. W wyroku 
zapisano: „działalność katolicka podczas przymusowej pracy była niebezpieczna 
dla państwa i narodu niemieckiego”… 

27.IV.1944 uwięziono go w Gotha w Turyngii. Po prawie 6 miesiącach, 6.X.1944 
został zesłany do obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg, a po kolejnych dwóch 
tygodniach, 20.X.1944, do obozu koncentracyjnego KL Gusen II w Austrii. 

Niewolniczo pracował w podziemnej fabryce B8 Bergkristall. 12 godzinna praca, 
bicie, poniżanie, głodowe racje, biegunka sprawiły, iż szybko osłabł. Przeniesiono 
go do tzw. „szpitala obozowego”, niedaleko krematorium obozu Mauthausen. 

Tam 19.III.1945 odszedł do PANA, dokładnie dwa lata po wyjeździe z Rennes… 

Beatyfikowany został 4.X.1987 w Watykanie przez św. Jana Pawła II. 

Rok później, 8.X.1988, św. Jan Paweł II polecił go zebranej młodzieży Europy jako 
wzorzec (razem z Niemcem, Karolem Leisnerem). (uroczystość 19 marca) 

il.: MARCELI CALLO; źródło: newsaint.faithweb.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://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/droga_krzyz_2000.html
http://mistrzowierzezby.pl/mistrzowie/gustaw-zemla/album/gustaw-zemla-plaskorzezby/wrota-do-przeszlosci
http://newsaint.faithweb.com/photo.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

