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»Odpuść nam nasze winy…«Ze śmiałą ufnością zaczęliśmy modlić się do naszego OJCA. Błagając GO, by święciło się JEGO imię, prosiliśmy GO, abyśmy byli coraz 

bardziej uświęcani. Chociaż zostaliśmy obleczeni w szatę chrzcielną, nie przestajemy jednak grzeszyć i odwracać się od BOGA. Teraz, w tej nowej prośbie, na no-

wo przychodzimy do NIEGO jak syn marnotrawnypor. Łk 15,11-32 i uznajemy się przed NIM za grzeszników, podobnie jak celnikpor. Łk 18,13. Nasza prośba zaczyna się 

od „wyznania”, w którym wyznajemy jednocześnie naszą nędzę i JEGO miłosierdzie. Nasza nadzieja jest niezawodna, ponieważ w JEGO SYNU „mamy odkupienie 

– odpuszczenie grzechów”Kol 1, 14; Ef 1, 7. Skuteczny i niewątpliwy znak JEGO przebaczenia znajdujemy w sakramentach KościołaPor. Mt 26, 28; J 20, 23. [KKK, 556] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — VLEUGHELS, Mikołaj (1668, Paryż – 1737, Rzym) 

1709, olejny na płótnie, 65 × 50 cm, kolekcja prywatna; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 5, 9a. 10-12 

PAN rzekł do Jozuego: »Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską«. 

Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę 

czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. 

Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy 

prażone tego samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. 

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plo-

nów ziemi Kanaan. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a) 

REFREN: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest PAN BÓG 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5, 17-21 

Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest nowym stworzeniem. 

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to po-

chodzi od BOGA, który pojednał nas z sobą przez CHRYSTUSA i zlecił nam 

posługę jednania. 

Albowiem w CHRYSTUSIE BÓG pojednał ze sobą świat, nie poczytując 

ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. 

Tak więc w imieniu CHRYSTUSA spełniamy posłannictwo jakby BOGA 

samego, który przez nas udziela napomnień. 

W imię CHRYSTUSA prosimy: pojednajcie się z BOGIEM. 

ON to dla nas grzechem uczynił TEGO, który nie znał grzechu, abyśmy 

się stali w NIM sprawiedliwością BOŻĄ. 

AKLAMACJAŁk 15, 18 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15, 1-3. 11-32 

W owym czasie zbliżali się do JEZUSA wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby GO słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników 

i jada z nimi”. 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

»Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Młodszy z nich rzekł do ojca: ‘Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie 

przypada’. 

Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 

krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 

napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich 

nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod dos-

tatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 

i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników’. 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 

A syn rzekł do niego: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw BOGU i względem ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem’. 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą suknię 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. 

I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, 

co to znaczy. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy 

nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 

żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę’. 

Lecz on mu odpowiedział: 

‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 

należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, 

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/f/feti/moses.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 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). 
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.III (niedziela): 
 Parafia gości Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny, 

które w Siemkach w parafii Święta Lipka, na Mazurach, 
prowadzą dom Wspólnota Razem Łatwiej dla dziewcząt 
uzależnionych. Podczas Mszy św. dzielą się swoimi 
doświadczeniami, prosząc jednocześnie o wsparcie… 

 O 1800 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie 
Msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, a po niej kon-
cert „Polska Golgota”, z udziałem m.in. dzieci ze szkoły 
w Słomczynie pod art. opieką p. B. Daniszewskiej. 

 7–9.III (poniedziałek–środa): 900–1500 rekolekcje dla dzieci szkół 
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowa-
dzić będą klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 

 12.III (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

 13-16.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które po-
prowadzi ks. dr Marek DOBRZENIECKI. 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 2016 R. 
 13.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 14-16.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

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

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.III w WIELKA-
NOC, na sumie, i w drugi dzień świąt, 28.III, również 
na sumie. Zgłoszenia do 18.III w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 20.III po sumie, w kościele. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców parafii. 
Produkty tradycyjnie można składać do koszy wystawio-
nych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
Zbiórka trwa do Niedzieli Palmowej. 

 ręcznie wykonanych pocztówek wielkanocnych, w cenie 
5 zł za sztukę, wyłożonych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 13.III (niedziela) : sprzedaż palemek wielkanocnych, baran-

ków oraz świec, z przeznaczeniem dochodu na pomoc 
dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego, przez 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, na rzecz parafialnego Ze-

społu Caritas i w ten sposób wspomożenia naszych potrze-

bujących i jednocześnie nam najbliższych, bo należących 
do naszej wspólnoty. Ulotki wyjaśniające – w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Damian KĘSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Monika KWIATEK, 

panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu 

Zapowiedź II: Dominik Zbigniew ZAWADZKI, kawaler, i Paulina BUZAK, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.III 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Honoraty LANDOWSKIEJ–TUŁECKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

† Kazimiery i Andrzeja ŻUBERÓW 

8.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Elżbiety LEWEK, w 3. rocznicę śmierci 

9.III 
(środa) 

730 † Franciszki TOMCZYK w 20. rocznicę śmierci 

1800 † Marianny OLESIŃSKIEJ  

10.III 
(czwartek) 

730 o łaskę nawrócenia Małgorzaty  

1800 † o. Placyda GALIŃSKIEGO 

11.III 
(piątek) 

730  

1800 † Apolonii i Bolesława OSUCHÓW 

12.III 
(sobota) 

730 o łaskę nawrócenia dla Krzysztofa i żywą wiarę w jego rodzinie 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa WŁODARCZYKA, w 1. rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w 7. rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA i Arkadiusza BARANA 

1800 † Zbigniewa TRZEWIKA, z racji imienin 

PARTYZANCKA DROGA KRZYŻOWA 

STACJA ÓSMA 

Gdy niewiasty CIEBIE ujrzały 

w TWEJ życie kończącej potrzebie, 

powiedziałeś, żeby płakały 

za swe dzieci i samych siebie. 

Matki Polki rozpaczały niebogi, 

bo znały przecież wojny okrucieństwa. 

Pamiętały coś powiedział z TWEJ drogi 

wiodącej CIEBIE do TWEGO męczeństwa. 

STACJA DZIEWIĄTA 

Upadłeś trzeci raz, o PANIE, 

iść dalej siły już nie stało. 

Ciężar Krzyża i biczowanie 

zniszczyły TWOJE słabe ciało. 

Użal się PANIE w tej TWOJEJ agonii 

nad partyzantów kolejnym padaniem. 

Daj im dość siły by wrócić do broni, 

by iść wciąż dalej z bojowym zadaniem. 

STACJA DZIESIĄTA 

Rozebrano CIĘ do nagości. 

Winem z żółcią CIĘ napojono. 

Nie szczędzono CI okrutności 

Królu pod cierniową koroną. 

Partyzantów z mundurów obdzierano, 

by pozbawić ich widoku żołnierzy. 

Pozwól CHRYSTE, niechaj znów zostaną 

żołnierzami, bo to się im należy. 

KABATA, Zbigniew ps. „Bobo” (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) 
il. DROGA KRZYŻOWA – STAHL, Beniamin Albert (1910 – 1987); źródło: americanartarchives.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN LARKE, MĘCZENNIK 
Urodził się prawd. pod koniec XV w. Prawd. posiadał tytuł doktora. 

Od 30.I.1504-5 był rektorem parafii pw. św. Etelburgi w Bishopsgate (dziś Londyn). 

18.I.1526—7 został rektorem w Woodford (dziś płn. Londyn). 29.III.1530 za wsta-
wiennictwem kanclerza Anglii, św. Tomasza Morusa, którego miał być przyja-
cielem i który często uczestniczył we Mszach św. przez niego odprawianych, 
został rektorem kościoła w Chelsea nad Tamizą (dziś także część Londynu). 

W 1533 rozwodem Henryka VIII rozpoczęła się angielska reformacja. Parlament 
wydał tzw. „Akt Zwierzchności”, ogłaszając monarchę głową Kościoła angielskiego. 
Zaczęła się mająca trwać wieki fala prześladowań katolików… 

Jan aresztowany został prawd. w 1543, w ramach represji spowodowanych domnie-
manym spiskiem przeciw heretyckiemu abpowi Canterbury, T. Cranmerowi. 

15.II.1544 był sądzony wraz z ks. Janem Ireland, Germanusem Gardinerem. 
Wszyscy zostali skazani na śmierć. 7.III.1544 z więzienia Tower zostali zawiezieni 
na tradycyjne miejsce straceń w Tyburn (dziś k. Marble Arch w Londynie). 

Tam Jan i pozostali zostali powieszeni, wypatroszeni i poćwiartowani… 

Beatyfikowany został 29.XII.1886 przez Leona XIII. (uroczystość 7 marca) 

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://americanartarchives.com/stahl%20stations%20of%20the%20cross.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

