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Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy. [KKK, 2508] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCY NIEWIDOMEGO — ASSERETO, Joachim (1600, Genua –1649, Genua) 

fragm., ok. 1640, olejny na płótnie, 97×138 cm, Carnegie Museum of Art; źródło: fineartamerica.com 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 
PAN rzekł do Samuela: »Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jes-

sego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem SOBIE króla«. 

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: „Z pewnością przed PANEM 

jest JEGO pomazaniec”. 

PAN jednak rzekł do Samuela: »Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wy-

soki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi 

BÓG, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a PAN widzi serce«. 

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 

oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał PAN”. 

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł: 

„Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział 

do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, 

dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, 

miał piękne oczy i pocią-gający wygląd. 

PAN rzekł: »Wstań i namaść go, to ten«. 

Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. 

Od tego dnia duch PAŃSKI opanował Dawida. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną. 

Kij TWÓJ i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 5, 8-14 
Bracia: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w PANU: 

postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe PANU. I nie 

miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując 

je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, 

wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, 

stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest 

światłem. 

Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje 

ci CHRYSTUS”. 

AKLAMACJAJ 8, 12 Chwała Tobie, Królu wieków 

JA jestem światłością świata, 

kto idzie za MNĄ, będzie miał światło życia. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 9, 1-41 

JEZUS, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Uczniowie JEGO zadali MU pytanie: „RABBI, kto zgrzeszył, że się urodził 

niewidomy – on czy jego rodzice?” JEZUS odpowiedział: »Ani on nie zgrze-

szył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy 

BOŻE. Trzeba nam pełnić dzieła TEGO, który MNIE posłał, dopóki jest dzień. 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem 

na świecie, jestem światłością świata«. 

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je 

na oczy niewidomego, i rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloam« 

– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż 

to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, 

a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To 

ja jestem”. 

Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otworzyły?” On odpowiedział: 

„CZŁOWIEK, zwany JEZUSEM, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: 

»Idź, obmyj się w sadzawce Siloam«. Poszedłem więc, obmyłem się i przej-

rzałem”. Rzekli do niego: „Gdzież ON jest?” Odrzekł: „Nie wiem”. 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do fa-

ryzeuszów. A tego dnia, w którym JEZUS uczynił błoto i otworzył mu oczy, 

był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od BOGA, 

bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 

grzeszny może czynić takie znaki?” I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 

więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o NIM mówisz, jako że ci otwo-

rzył oczy?” Odpowiedział: „To prorok”. 

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali 

rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: „Czy waszym 

synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to 

sposób teraz widzi?” Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest 

nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz 

widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, 

ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, 

gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna JEZUSA 

za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego 

rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. 

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do nie-

go: „Oddaj chwałę BOGU. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. 

Na to odpowiedział: „Czy ON jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: 

byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? 

W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: „Już wam powiedzia-

łem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie 

zostać JEGO uczniami?” 

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: „To ty jesteś JEGO uczniem, a my 

jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że BÓG przemówił do Mojżesza. 

Co do NIEGO zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi”. 

Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim dziwne jest to, 

że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że BÓG 

nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem 

BOGA i pełni JEGO wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy 

niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od BOGA, nie mógł-

by nic uczynić”. 

Rzekli mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pou-

czasz?” I wyrzucili go precz. 

JEZUS usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 

»Czy ty wierzysz w SYNA CZŁOWIECZEGO?« On odpowiedział: „A któż to jest, 

PANIE, abym w NIEGO uwierzył?” Rzekł do niego JEZUS: »Jest nim TEN, 

którego widzisz i który mówi do ciebie«. On zaś odpowiedział: „Wierzę, 

PANIE!” i oddał MU pokłon. 

A JEZUS rzekł: »Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, 

którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi«. 

Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z NIM byli, i rzekli do NIEGO: „Czyż 

i my jesteśmy niewidomi?” JEZUS powiedział do nich: »Gdybyście byli 

niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 'Widzimy', 

grzech wasz trwa nadal«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/the-temptation-of-christ-eric-armusik.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.). 

 26.III (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych po Mszy św. o 1800. 

 1.IV (sobota): O 1000 obowiązkowa zbiórka ministrantów i lek-
torów – w domu rekolekcyjnym. 

 2.IV (niedziela): DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Po Mszy św. o 1100 
z archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie wyruszy 
Marsz Świętości Życia pod hasłem: TAK dla życia! 
Szczegóły w ulotkach na stoliku przy wyjściu z kościoła. 

 2-5.IV (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które popro-
wadzi ks. Marek SZYNKOWSKI. 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 2017 R. 
 2.IV (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 3-5.IV (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SAKRAMENT POKUTY (SPOWIEDŹ) 
 3.IV (poniedziałek): 830 – 945, 1700 – 1845 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 
na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę żywności dla najuboższych miesz-
kańców parafii. Produkty tradycyjnie można składać 
do koszy wystawionych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTA-
JĄCEJ POMOCY. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmowej. 

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

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 2.IV (niedziela): sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków 

oraz świec, z przeznaczeniem zysku na pomoc dla naj-
uboższych mieszkańców naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-
wego. Zachęcamy do wsparcia parafialnego zespołu Caritas, 
od lat wspomagającego potrzebujących z naszej parafialnej 
wspólnoty. Sposób przekazania – poprzez Caritas Archidie-

cezji Warszawskiej – wyjaśniają ulotki wyłożone w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Ewaryst Marek GOŁĄBEK, kawaler z parafii pw. św. Józefa w Jó-

zefosławiu, i Agnieszka ZAJĄC, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Karol NIESPODZIEWAŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Kata-
rzyna KLEWEK, panna z parafii pw. św. Zofii Barat w Warszawie 

Zapowiedź I: Jakub Jan BONDER, kawaler, i Kinga Anna ROGUSZEW-
SKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

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. Mieczysław ADAMCZYK  17.III.2017 l. 81 

śp. Andrzej MILEWSKI  15.III.2017 l. 63 

śp. Sylwester WIEWIÓRA  14.III.2017 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.III 
(poniedziałek) 

730 
przebłagalna, 

za grzechy rodziny BUCHOWIECKICH, TABERO i STECHNIJ 

1800 † Krzysztofa i Janusza GARWOLEWSKICH 

28.III 
(wtorek) 

730 dziękczynno–błagalna, w intencji Weroniki, z racji 11 urodzin 

1800 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

29.III 
(środa) 

730  

1800 † Józefy i Bronisława PRZYBOROWSKICH 

30.III 
(czwartek) 

730  

1800 o zdrowie dla dziecka i całej rodziny 

31.III 
(piątek) 

730  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

1.IV 
(sobota) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † zmarłych z rodzin GŁADECKICH, KRAWCZYKÓW i MAKUCHÓW 

2.IV 
(niedziela) 

845 † Józefa ZDUŃCZYKA, w 10. rocznicę śmierci 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Przemysława SZLASY, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Mariana KANABUSA, w 10. rocznicę śmierci 

QUEM QUAERITIS? – MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA VIII 
Współczują niewiasty wielce 

Drogi Krzyżowej udręce, 

PAN pociesza je: BÓG z wami, 

Płaczcie nad swemi synami… 

JEZU nasz, usłysz nas! Zmiłuj się nad nami! 

FILON Z ALEKSANDRII: 

Z Egiptu przyjechałem. 

Jeruzalem zwiedziłem, 

Przypadkiem natrafiłem 

Na zbiegowisko małe. 

Wyroku wykonanie 

Na Via Dolorosa – 

W kobiecych oczach groza, 

Pociesza je skazaniec. 

Z niesmakiem na to patrzę: 

Żołnierze więźnia biją, 

A baby głośno wyją… 

Okropność jak w teatrze! 

Rozrywka za darmochę: 

Bezmyślne okrucieństwo 

Podnieca społeczeństwo! 

A mnie to mierzi trochę… 

Cierpienie jest wulgarne, 

Dyskretnie wzrok odwracam, 

Do ksiąg badania wracam, 

Notuję myśli czarne. 

Brzydzi mnie kara śmierci, 

A nawet kara bicia – 

Wystarczy kara życia! 

Tak! 

STACJA IX 
Przypatrz się, duszo, jak się JEZUS słania 

I po raz trzeci pada z wyczerpania. 

Leży jak robak w prochu przydeptany, 

Sponiewierany. 

KAT: 

Tego można było się spodziewać. 

Cud, że wszystko dobrze się skończyło… 

Już ukradkiem zaczynałem ziewać, 

Bo czekanie strasznie się dłużyło. 

Gdy go zobaczyłem, wpadłem w nerwy; 

Twarz miał nieprzytomnie umęczoną, 

Stracił sporo krwi i mdlał bez przerwy… 

To był głupi pomysł z tą koroną! 

Kogo mi przysłali w tej eskorcie? 

Durnie i kompletni amatorzy! 

Muszę odnotować to w raporcie… 

Cud, że jakoś egzekucji dożył! 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

il. DROGA KRZYŻOWA – kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Beginażu, Bruksela źródło: commons.wikimedia.org 

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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stations_of_the_Cross,_Saint-Jean-Baptiste_au_B%C3%A9guinage,_Brussels
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