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CHRYSTUS jest PANEM życia wiecznego. 

Do NIEGO jako do ODKUPICIELA świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. 

„Nabył” ON to prawo przez SWÓJ Krzyż. 

W taki sposób OJCIEC „cały sąd przekazał SYNOWI”J 5, 22, POR. J 5, 27; MT 25, 31; DZ 10, 42; 17, 31; 2 TM 4, 1. 

SYN jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawićPOR. J 3, 17 i dać życie, które jest w NIMPOR. J 5, 26. 

Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza już samego siebiePOR. J 3, 18; 12, 48, otrzymuje według swoich uczynkówPOR. 1 KOR 3, 12-15 i może nawet potępić się 

na wieczność, odrzucając DUCHA miłościPOR. MT 12, 32; HBR 6, 4-6; 10, 26-31. [KKK, 679] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CYRUS WIELKI DOZWALAJĄCY NA POWRÓT ŻYDÓW DO JEROZOLIMY — FOUQUET, Jan (ok. 1415-20, Tours – ok. 1481, prawd. Tours) 
ok. 1470-5, obraz na pergaminie, 21×17.5 cm, Biblioteka Narodowa Francji; 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. 

PAN, BÓG ich ojców, bez ustanku 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 wyśmie-

wali się z JEGO proroków, aż wzmógł się gniew PANA na swój naród do tego 

stopnia, iż nie było już ratunku. 

Spalili też Chaldejczycy świątynię BOŻĄ i zburzyli mury Jerozolimy, 

wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich 

kosztownych sprzętów. 

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu 

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

perskiego. 

I tak się spełniło słowo PAŃSKIE wypowiedziane przez usta Jeremiasza: 

„Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez 

cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat”. 

Aby się spełniło słowo PAŃSKIE z ust Jeremiasza, pobudził PAN ducha 

Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż ob-

wieścił 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 ktoś z was jest z całego ludu JEGO, to niech BÓG jego będzie 

z nim, a niech idzie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: POR. 6B) 

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, 

płacząc na wspomnienie Syjonu. 

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 wszelką swoją radość. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA EFEZJANEF 2, 4-10 

Bracia: 

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

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

przywrócił do życia 

– łaską bowiem jesteście zbawieni – 

razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w CHRYS-

TUSIE JEZUSIE, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo 

SWEJ łaski okazać przez dobroć względem nas, w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem BOGA: 

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 

Jesteśmy bowiem JEGO dziełem, stworzeni w CHRYSTUSIE JEZUSIE do dobrych 

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

AKLAMACJAPOR. J 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 trzeba, 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 źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się 

do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, 

że jego uczynki zostały dokonane w BOGU«. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_Colombel_-_Christ_Expelling_the_Money-Changers_from_the_Temple.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.). 

 11.III (niedziela): 
 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pier-

wszej Komunii św. po Mszy św. o 1800. 
 W domu parafialnym w Klarysewie w godz. 900–1300 

akcja honorowego krwiodawstwa. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy! 

 12–14.III (poniedziałek–środa): W godz. od 900 do 1500 rekolekcje 
dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 
Rekolekcje prowadzić będą klerycy Wyższego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 18-21.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 
które poprowadzi ks. Daniel ZAJĄC. 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 2018 R. 
 18.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 19-21.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

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

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 23–24.III (piątek–sobota): EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. O 2100 
Msza św. i wyjście z parafii Baniocha. Trasa – z Baniochy 
do Pieczysk i z powrotem – 41 km. Spróbujmy! sami do-

świadczyć samotności i cierpienia JEZUSA podczas drogi krzy-
żowej, osobistego spotkania z BOGIEM. W milczeniu – samo-
tnie lub w małych grupach. Informacje, mapa i zapisy 
na stronie www.edk.org.pl. Zachęcamy do udziału! 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności dla najuboższych miesz-

kańców parafii. Produkty tradycyjnie można składać 
do koszy wystawionych przy ołtarzu. Zbiórka trwa 
do Niedzieli Palmowej. 

 18.III (niedziela): sprzedaż palemek wielkanocnych, baran-
ków oraz świec, z przeznaczeniem zysku na pomoc 
dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-
wego na rzecz różnych instytucji. Zachęcamy! wszystkich 

parafian do przekazania tej kwoty na rzecz naszego Para-
fialnego Zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą 
na rzecz ubogich z naszej parafii. Wspomóżmy ten sposób 
tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo na-
leżący do naszej parafialnej wspólnoty. 
Przekazanie odbywa się przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej (numer KRS – 0000225750, ze wskazaniem na-
szego parafialnego Caritas jako odbiorcy). W kościele 
znajdują się ulotki, które wyjaśniają, jak właściwie wypełnić 
formularz PIT. Z góry serdeczne podziękowania! 

 Trwa remont kościoła. Ofiary na odnowę wspólnego 
domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 

Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę. Pro-
gram  na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy chętnych 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adrian WALESIAK, kawaler, i Adrianna PAWLAK, panna, 

oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Henryk Ryszard PILCH, wdowiec, i Joanna LIŻEWSKA, 
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 

12.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Zenona BIERNACKIEGO, 

Seweryny i Stanisława BURDACHÓW 

13.III 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Krystyny BUJEŃCZYK, z racji imienin 

14.III 
(środa) 

730  

1800 
† Sylwestra WIEWIÓRY, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza i Kazimiery WIEWIÓRÓW, 

Joanny i Stanisława JASIŃSKICH 

15.III 
(czwartek) 

730  

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

16.III 
(piątek) 

730 
† Jadwigi STAWIEREJ, w 9. rocznicę śmierci, 

Władysława i zmarłych z rodziny 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

17.III 
(sobota) 

730  

1800 
† Jana, w 8. rocznicę śmierci, 

Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

 zmarłych z rodziny 

18.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa, Stefanii i Jana JASKÓW, 

Józefa, Henryka i rodziców NOGALÓW 

1030 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

1800 † Mieczysława ADAMCZYKA, w 1. rocznicę śmierci 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA IX — JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI („Psalm nadziei”) 

O, PANIE, idący od Themanu, 

Od gór Paran Sela! 

Wszystko jest TWOJĄ koniecznością, 

Której nie chcę dociekać. 

Koniecznością są aniołowie ciemności 

I oczy złoczyńców, 

I konie o kolorze ognia, 

I ja, 

Nędzny kamień, 

Który pragnie być 

Najniższym progiem 

Tego psalmu. 

STACJA X — JEZUS Z SZAT OBNAŻONY („Jesteś, który jesteś”) 

BOŻE Abrahama, Izaaka i Jakuba, 

BOŻE Izraela, 

CHRYSTUSIE, 

JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) – wiersze różne 

il. DROGA KRZYŻOWA – katedra polowa WP pw. NMP Królowej Polski, Warszawa źródło: zasoby własne 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.edk.org.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

