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[…] Lud BOŻY uczestniczy w królewskiej funkcji CHRYSTUSA. CHRYSTUS urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez SWOJĄ 

Śmierć i SWOJE Zmartwychwstaniepor. J 12, 32. CHRYSTUS, KRÓL i PAN wszechświata, stał się sługą wszystkich, „nie przyszedł, aby MU służono, lecz aby służyć i dać 

SWOJE życie na okup za wielu”Mt 20, 28. Dla chrześcijanina „służyć MU – znaczy panować”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36., szczególnie „w ubogich i cierpiących”, 

w których Kościół „rozpoznaje obraz swego ubogiego i cierpiącego ZAŁOŻYCIELA”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8. Lud BOŻY urzeczywistnia swoją „godność 

królewską”, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z CHRYSTUSEM. [KKK, 786, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
GŁOS Z NIEBA — TISSOT, Jakub Józef (1836, Nantes –1902, Doubs) 

1886-94, farby wodne na graficie na szarym papierze, 18.9×26.4 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJr 31, 31-34 

PAN mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem 

judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przod-

kami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To MOJE 

przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą«, mówi PAN. 

»Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych 

dniach«, mówi PAN: »Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę 

na ich sercu. Będę im BOGIEM, oni zaś będą MI narodem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: 

‘Poznajcie PANA’. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 

poznają MNIE«, mówi PAN, »ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach 

ich nie będę już wspominał«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R.: por. 12a) 

REFREN: Stwórz, o mój BOŻE, we mnie serce czyste 

Zmiłuj się nade mną BOŻE w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od SWEGO oblicza 

i nie odbieraj mi ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO. 

Przywróć mi radość z TWOJEGO zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg TWOICH 

i wrócą do CIEBIE grzesznicy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHbr 5, 7-9 

Bracia: 

CHRYSTUS głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące 

prośby do TEGO, który mógł GO wybawić od śmierci, i został wysłuchany 

dzięki swej uległości. 

A chociaż był SYNEM, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszyst-

kich, którzy GO słuchają. 

AKLAMACJAJ 12, 26 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Kto by chciał MI służyć, niech idzie za MNĄ; 

a gdzie JA jestem, tam będzie i MÓJ sługa. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 12, 20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon BOGU w czasie święta, 

byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 

z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „PANIE, chcemy ujrzeć JEZUSA”. 

Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli 

i powiedzieli JEZUSOWI. 

A JEZUS dał im taką odpowiedź: »Nadeszła godzina, aby został uwielbiony 

SYN CZŁOWIECZY. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno 

pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 

a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 

A kto by chciał MI służyć, niech idzie za MNĄ, a gdzie JA jestem, tam będzie 

i MÓJ sługa. A jeśli ktoś MI służy, uczci go MÓJ OJCIEC. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? OJCZE, wybaw MNIE 

od tej godziny. 

Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. OJCZE, uwielbij imię 

TWOJE«. 

Wtem rozległ się głos z nieba: »I uwielbiłem i znowu uwielbię«. Tłum 

stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił 

do Niego”. Na to rzekł JEZUS: »Głos ten rozległ się nie ze względu na MNIE, 

ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 

władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A JA, gdy zostanę nad zie-

mię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie«. 

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. EMILIAN KOWCZ, MĘCZENNIK 

Urodził się 20.VIII.1884 w huculskiej wsi Kosmacz, 
k. Kołomyi, w rodzinie Grzegorza, greckokatolickiego 
kapłana, i Marii z domu Jaśkiewicz-Wolfeld. 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Papieskim 
Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. 

W ich trakcie ożenił się z Marią Anną Dobrzańską 
(mieli sześcioro dzieci: trzech synów i trzy córki). 

W 1911 został wyświęcony przez eparchę stanisła-

wowskiego, bpa Grzegorza Chomyszyna, na kapłana. 

Po krótkiej posłudze w Podwołoczyskach wyjechał 
do Bośni, gdzie posługiwał wśród ukraińskich emi-
grantów zarobkowych. W 1916 wrócił na Ukrainę i zo-
stał wikariuszem parafii Sarniki Górne k. Rohatynia. 

W latach 1919-21 był kapelanem przy Ukraińskiej 
Armii Halickiej UHA… 

Następnie posługiwał w Borszowie, a potem w Prze-
myślanach w woj. tarnopolskim, gdzie 60% ludności stanowili Żydzi. 

Wybudował dzwonnicę, przeprowadził remont kościoła i jego płotu. Odnowił dom 
ludowy. Organizował życie parafialne patronując rozmaitym grupom, chórom i or-
ganizacjom uczniowskim i studenckim. Animował rozwój ruchu spółdzielczego. 

Był zwolennikiem wolnej Ukrainy, za co był przez polskie władze zatrzymywany. 
Zawsze jednak wypowiadał się za pokojowym współistnieniem Polaków, 
Ukraińców i Żydów. Gdy 17.IX.1939 Polska została zaatakowana przez Rosję 
nacjonaliści ukraińscy splądrowali polskie domy. Emilian potępił ataki: „Czy tak 
was wychowywałem przez 20 lat? Zapatrzyliście się na tych trampów 

[ze wschodu] i rabujecie? Wstyd mi za was przed PANEM BOGIEM!”… 

Na początku VII.1941 Przemyślany zajęli Niemcy. Rozpoczął się holokaust 
żydowski. Emilian wypisywał fikcyjne świadectwa chrztu zagrożonym Żydom 
(wydał ich ponad 600), chrzcił ich, chroniąc ich w ten sposób przez oprawcami. 

Któregoś dnia uratował Żydów podpalonych przez Niemców w synagodze. 
Wmieszał się w tłum gapiów i zaczął po niemiecku krzyczeć na Niemców. I stać 
się miała rzecz niezwykła – Niemcy odjechali! Żydów wyciągnięto… 

Zaraz potem jednakże, 30.XII.1942, został aresztowany. We Lwowie go tortu-
rowano. Wówczas Niemcy obiecali abpowi Szeptyckiemu wypuścić go, gdyby 
podpisał zobowiązanie do nieudzielania pomocy Żydom. Odmówił. 

Wiosną 1943 przetransportowano go do KL Majdanek. Został numerem 2399. 
Nawet tam posługiwał. Zwano go „proboszczem Majdanka”. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4546/The_Voice_from_on_High_(La_voix_den_haut)
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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.). 

 22-25.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które pro-
wadzi 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! 

 22-28.IV (cały tydzień): 

 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. 

 Ponieważ w WIELKIM TYGODNIU kancelaria parafialna 
będzie nieczynna (załatwiane będą tylko sprawy loso-
we), księża proszą! o kontakt w bieżącym tygodniu. 

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

 29.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. 

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

 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. 

 sprzedaż palem z przeznaczeniem dochodu na cele 
charytatywne. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 
 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz 

parafialnego zespołu Caritas (poprzez Caritas Archidiecezji 

Warszawskiej). Ulotki wyjaśniające – w kościele. 

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

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

Zapowiedź II: 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Władysława Zuzanna WRONA  7.III.2015 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.III 
(poniedziałek) 

730 
† Antoniego, Anny, Zofii i Stefana KLUCZYŃSKICH 

Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH 

1800  

24.III 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.III 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława STĘPNICKIEGO, 

Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

26.III 
(czwartek) 

730  

1800  

27.III 
(piątek) 

730  

1800 † Apolonii i Bolesława OSUCHÓW i ich rodziców 

28.III 
(sobota) 

730  

1800  

29.III 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Jadwigi i Władysława SRAWIEREJÓW 

1800 
† Mirosława ROMANKA, w 1 rocznicę śmierci, 

Marioli ROMANEK w 25 rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA XI: PRZYBICIE DO KRZYŻA 

Niektórzy za wszelką cenę próbują uciekać 

od pewnych oczywistych prawd. 

Jedną z nich jest nasza kruchość, śmier-

telność, przemijalność. 

Jakby człowiek próbował przekonać siebie, 

że tylko zmieniają się kalendarze na ścia-

nach, a w jego życiu czas się zatrzymał. 

Ale wystarczy uważnie spojrzeć w lustro, 

żeby stwierdzić, że jest inaczej. 

Upływający bezszelestnie czas będzie zamie-

niał się w krzyż, który wszyscy otrzymają 

„w prezencie”, do którego wszyscy zostaną 

przybici. 

STACJA XII: ŚMIERĆ NA KRZYŻU 
Jednym z najgroźniejszych błędów jest zaj-

mowanie się tylko życiem, jakby śmierć 

w ogóle nie istniała. 

Tymczasem CHRYSTUS pokazuje, że życie jest rze-

ką zmierzającą do morza, które ją pochłonie. 

Przyjdzie taki moment, kiedy rzeka zginie 

w mocnych ramionach morza. 

Dziwić musi postawa tych, którym się wyda-

je, że jedyna droga, którą wędruje człowiek, 

to droga z domu lub do domu, z pracy lub 

do pracy, ze sklepu lub do sklepu. 

Jakby zapomnieli, że wprawdzie człowiek i-

dzie przez doczesność, ale zawsze ma to być 

wędrowanie ku wieczności. 

Trzeba umieć tak żyć, żeby kiedyś człowiek 

mógł powtórzyć słowa CHRYSTUSA: 

»Wykonało się!«J 19, 30. 

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. EMILIAN KOWCZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W niezwykłych, przemyconych listach pisał: „Oprócz nieba to najlepsze miejsce, 
gdzie mógłbym być. Jestem tu jedynym kapłanem […] Pomagam przejść [więźniom] 

po małym moście do wieczności […] Czy nie jest to najwspanialszą koroną, jaką 
BÓG mógłby położyć na mojej głowie? […] 

O nic nie proszę […] Módlcie się raczej za tych, którzy stworzyli obozy koncentra-
cyjne. Ci naszej modlitwy potrzebują. Niech BÓG się nad nimi zmiłuje”… 

25.III.1944 zginął w obozie. Ciało spalono w krematorium. 

9.IX.1999 Żydzi nadał mu pośmiertnie tytuł „Sprawiedliwego Ukrainy”… 

Beatyfikowany został 27.VI.2001, przez św. Jana Pawła II, we Lwowie, w gronie 
27 męczenników Kościołów greckokatolickich. (uroczystość 25 marca) 

il.: EMILIAN KOWCZ; źródło: www.majdanek.eu 

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://www.majdanek.eu/news.php?nid=286
http://www.swzygmunt.knc.pl/

