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Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd Nauczycielski Kościoła, który autentycznie interpretuje wypowiedzi Pisma świętegopor. Rdz 2, 17; 3, 3. 19; Mdr 1, 13; Rz S, 12; 6, 23 

i Tradycji, naucza, że śmierć weszła na świat z powodu grzechu człowiekapor. Sobór Trydencki: DS 1511. Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli BOŻEJ miał 

nie umierać. Śmierć była więc przeciwna zamysłom BOGA STWÓRCY, a weszła na świat jako konsekwencja grzechupor. Mdr 2, 23-24. „Śmierć cielesna, od której czło-

wiek byłby wolny, gdyby nie był zgrzeszył”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18, jest „ostatnim wrogiem” człowieka, który musi zostać zwyciężonypor. 1 Kor 15, 26. [KKK, 1008] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTUS I CUDZOŁOŹNICA — WALENTYN Z BOULOGNE (1591, Coulommier-en-Brie – 1632, Rzym) 

lata 1620., olejny na płótnie, centrum Getty, muzeum J. Paul Getty, Los Angeles źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 43, 16-21 

Tak mówi PAN, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, 

już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

»Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych 

rzeczy. 

Oto JA dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie 

Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić MNIE będą 

zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek 

na pustkowiu, aby napoić MÓJ lud wybrany. 

Lud ten, który SOBIE utworzyłem, opowiadać będzie MOJĄ chwałę«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.: por. 3) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

Odmień znowu nasz los, PANIE, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 3, 8-14 

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

CHRYSTUSA JEZUSA, PANA mojego. 

Dla NIEGO wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał CHRYSTUSA i znalazł się w NIM, nie mając mojej sprawiedliwości, 

pochodzącej z Prawa, lecz BOŻĄ sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę 

w CHRYSTUSA, sprawiedliwość pochodzącą od BOGA, opartą na wierze – 

przez poznanie CHRYSTUSA: zarówno mocy JEGO zmartwychwstania, 

jak i udziału w JEGO cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się 

do JEGO śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, 

abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez CHRYSTUSA 

JEZUSA. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno 

czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co prze-

de mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej BÓG wzywa 

w górę w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAŁk 15, 18 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

Nawróćcie się do BOGA waszego, 

ON bowiem jest łaskawy i miłosierny. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 8, 1-11 

JEZUS udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Wszystek lud schodził się do NIEGO, a ON, usiadłszy, nauczał. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do NIEGO kobietę, 

którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 

powiedzieli do NIEGO: „NAUCZYCIELU, kobietę tę dopiero pochwycono 

na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 

A TY co mówisz?”. 

Mówili to wystawiając GO na próbę, aby mieli o co GO oskarżyć. 

Lecz JEZUS, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 

A kiedy w dalszym ciągu GO pytali, podniósł się i rzekł do nich: »Kto z was 

jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień«. 

I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 

od starszych. Pozostał tylko JEZUS i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas JEZUS, podniósłszy się, rzekł do niej: »Niewiasto, gdzież oni są? 

Nikt cię nie potępił?«. A ona odrzekła: „Nikt, PANIE!”. 

Rzekł do niej JEZUS: »I JA ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili 

już nie grzesz«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. FRANCISZKA TREHET, MĘCZENNICA 
Urodziła się 8.IV.1756 w wiosce Saint-Mars-sur-la- Futaie, 
w regionie Kraju Loary, w zachodniej Francji. 

Pochodziła ze szlacheckiej rodziny posiadaczy ziemskich. 

Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Matki Bo-
żej z Evron (rodzina szarytek). Zgromadzenie zajmuje się 
edukacją młodych ludzi oraz działalnością charytatywną. 

Ok. 1783 została wysłana do wioski Saint-Pierre-des-Lan-
des, w dep. Mayenne, z zadaniem otwarcia szkoły para-
fialnej. Tam spotkała współsiostrę, Janinę Véron. 

Sześć lat później, w 1789, rozpoczęła się tzw. rewolucja 
francuska. Szybko przybrała antykatolicki charakter. 
Na przełomie II–III.1794, gdy w sąsiedztwie trwała pacyfi-
kacja powstania w Wandei, która przerodziła się w pierw-
sze w nowożytnej Europy ludobójstwo, obie szarytki 
aresztowano. Tylko dlatego, że były zakonnicami… 

Przetrzymywano je w Ernée (dep. Mayenne). 

13.III.1794 Franciszka stanęła przed rewolucyjnym sądem, oskarżona o wspie-
ranie rojalistów, szuanów oraz powstania w Wandei… 

Na rozprawie oświadczyła, że „niebiescy czy szuani, wszyscy są moimi braćmi 
w JEZUSIE CHRYSTUSIE. Nikomu nie odmówiłabym pomocy”. Na niebiesko ubrani 
byli żołdacy rewolucji, natomiast szuanami określano uczestników chłopskich 
antyrewolucyjnych powstań, głównie w departamencie Mayenne… 

Wyrok był oczywisty – za „ukrywanie kapłanów katolickich i udzielanie pomocy 
rebeliantom z Wandei” kara śmierci – i jeszcze tego dnia stanęła pod gilotyną. 

Zamiast pochwały rewolucji na ustach miała słowa pieśni „SALVE REGINA”… 

Siedem dni później ten sam los spotkał Joannę Véron. 

Obie beatyfikował 19.VI.1955 Pius XII, w gronie 19 męczenników diecezji Laval 
czasów rewolucji francuskiej. (uroczystość 13 marca) 

il:: FRANCISZKA TREHET PRZED SZAFOTEM; wyobrażenie współczesne źródło: shenandoahdavis.canalblog.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_and_the_Adulteress_by_Valentin_de_Boulogne,_Getty_Center.JPG
http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2014/03/08/29393034.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.). 

 13-16.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które pro-
wadzi ks. dr Marek DOBRZENIECKI. Program poniżej. 
Zachęcamy! do udziału w duchowych ćwiczeniach przygotowu-

jących 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 

 15.III (wtorek): Po Mszy św. o 1800 nabożeństwo DROGI KRZYŻO-
WEJ, w formie muzycznej. Chór Zalesiańskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego i soliści z akompaniamentem bębna daf i dzwon-
ków poprowadzą śpiewem rozważania kolejnych stacji. 

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

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 14-19.III (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. 

 20.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. 

 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. 

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

 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. 

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

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków 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. Ulotki wyjaśniające – w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan ZDUŃCZYK  1.III.2016 l. 80 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.III 
(poniedziałek) 

845 
† Antoniego, Anny, Zofii i Stefana KLUCZYŃSKICH, 

Heleny, Franciszka i  Henryka OLSZEWSKICH 

1800 † Zenona, Stanisława i Heleny BIERNACKICH 

15.III 
(wtorek) 

845 
† Władysławy, Władysława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

Marianny i Stanisława SOĆKÓW 

1800 

† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

† Józefa BARTOSZEWSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci 

16.III 
(środa) 

845 † Beaty SAMSEL 

1800 † Mariana CIEŚLIKOWSKIEGO 

17.III 
(czwartek) 

730  

1800 † Jana, w 6. rocznicę śmierci 

18.III 
(piątek) 

730 
† Jadwigi STAWIEREJ, w 7. rocznicę śmierci, 

Władysława STAWIEREJA, 

zmarłych z rodziny STAWIEREJ 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

19.III 
(sobota) 

730  

1800 
† Józefa KLUCZYŃSKIEGO w 16. rocznicę śmierci, 

Jakuba, Ireny i Stefana KLUCZYŃSKICH 

20.III 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1800 
† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny GELERTÓW 

PARTYZANCKA DROGA KRZYŻOWA 

STACJA JEDENASTA 

I nadeszło Ukrzyżowanie, 

w ręce i nogi gwoździe wbite, 

godziny męki i konanie 

i piersi oszczepem przebite. 

Zlituj się PANIE nad partyzantami, 

którzy TWĄ mękę zawsze pamiętają. 

Gnębieni w swoim życiu cierpieniami, 

W TWYM poświeceniu 

zawsze przykład mają. 

STACJA DWUNASTA 

Kiedy życie z krwią wyciekało 

swą MATKĘ uczniowi oddałeś. 

Na ziemi zostanie TWE ciało 

A duszę do OJCA wysłałeś. 

Żołnierz świadomy 

TWEGO poświęcenia 

iść może tylko za TWOIM przykładem, 

złożyć ofiarę z własnego istnienia 

i do wolności dążyć TWOIM śladem. 

KABATA, Zbigniew ps. „Bobo” (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) 

il. DROGA KRZYŻOWA – STAHL, Beniamin Albert (1910 – 1987); źródło: americanartarchives.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://americanartarchives.com/stahl%20stations%20of%20the%20cross.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

