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Symbol nieba odsyła nas do tajemnicy Przymierza, jaką przeżywamy, gdy modlimy się do naszego OJCA. 

ON jest w niebie, które jest JEGO przybytkiem; dom OJCA jest więc także naszą „ojczyzną”. 

To właśnie z ziemi Przymierza grzech skazał nas na wygnaniepor. Rdz 3 a nawrócenie serca sprawia, że możemy powrócićpor. Jr 3, 19-4, 1a; Łk 15, 18. 21 do OJCA w niebie. 

To w CHRYSTUSIE zostały pojednane niebo i ziemiapor. Iz 45, 8; Ps 85, 12 gdyż sam SYN „zstąpił z nieba" i sprawił, że możemy się tam dostać razem z NIM przez JEGO 

Krzyż, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpieniepor. J 12, 32; 14, 2-3; 16, 28; 20, 17; Ef 4, 9-10; Hbr 1, 3; 2, 13. 

Gdy Kościół modli się „OJCZE nasz, któryś jest w niebie”, wówczas wyznaje, że jesteśmy Ludem BOŻYM już przebywającym „na wyżynach niebieskich — 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE”Ef 2, 6, „ukrytym z CHRYSTUSEM w BOGU”Kol 3, 3, a jednocześnie „wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek”2 Kor 5, 2; 

por. Flp 3, 20; Hbr 13, 14: 

 Chrześcijanie są w ciele, ale nie żyją według ciała. 

 Żyją na ziemi, lecz są obywatelami niebaList do Diogneta, 5, 8-9. [KKK, 679] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

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

1886-94, farby wodne na tkanym 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 Judy 

nowe przymierze. 

Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 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 sercach. 

Będę im BOGIEM, oni zaś będą MI ludem. 

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, 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 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 z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił 

gorące prośby i błagania do TEGO, który mógł GO wybawić od śmierci, 

i został wysłuchany dzięki SWEJ uległości. 

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

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

stkich, którzy GO słuchają. 

AKLAMACJAJ 12, 26A CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

»Kto chciałby 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 otoczony chwałą SYN CZŁOWIECZY. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie 

samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia 

na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 

Kto zaś chciałby 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. 

Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 

OJCZE, wsław imię TWOJE!« 

Wtem rozległ się głos z nieba: 

»Już wsławiłem i jeszcze wsławię«. 

Stojący tłum to usłyszał 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 wyrzucony precz. 

A JA, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 

do SIEBIE«. 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4546
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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.). 

 18-21.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 
które prowadzi 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! 

 19-24.III (cały tydzień): Ponieważ w WIELKIM TYGODNIU kancela-
ria parafialna będzie nieczynna (załatwiane będą tylko spra-
wy losowe), Księża proszą! o kontakt w bieżącym tygodniu. 

 22.III (czwartek): 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 do środy: u Księży. 

 23.III (piątek): „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – zapraszamy! 

Na modlitewne spotkanie po Mszy św. o 1800. 
 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. Informacje, mapa i za-
pisy na stronie www.edk.org.pl. Zachęcamy do udziału! 

 25.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! 

Przynieśmy ze sobą świece lub lampiony. 
 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 1 i 2.IV, na sumach, oraz 

w 4. niedzielę miesiąca, 22.IV, również na sumie (przygo-
towanie rodziców i chrzestnych 15.IV). 

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

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

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

 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków oraz świec: 
zysk na pomoc dla najuboższych naszej parafii. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas – poprzez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej (numer KRS – 0000225750, 
ze wskazaniem naszego Caritas jako odbior-cy). Ulotki 
wyjaśniające jak wypełnić formularz PIT  w kościele. 

 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 – 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 II: Adrian WALESIAK, kawaler, i Adrianna PAWLAK, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Henryk Ryszard PILCH, wdowiec, i Joanna 

LIŻEWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Karol MICHALSKI, kawaler, i Magdalena ŚWIERCZEW-
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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.III 
(poniedziałek) 

845 † Barbary LAUCH, w 1. rocznicę śmierci 

1800 
† Jana i Petroneli SZUSTKOWSKICH, 

Józefa SZUSTKOWSKIEGO 

20.III 
(wtorek) 

845  

1800 † Genowefy, Czesława i Jana KORNASZEWSKICH 

21.III 
(środa) 

845  

1800 
† Bożeny ZYCH, w 1. rocznicę śmierci 

Stanisława ZYCHA, w 11. rocznicę śmierci 

22.III 
(czwartek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Bożeny KOŁODZIEJ 

23.III 
(piątek) 

730  

1800 
o BOŻĄ pomoc dla dzieci, które oddaliły się od CHRYSTUSA, 

przeżywają trudności, pogubiły się w życiu  

24.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stanisława JASZCZUKA, Józefy i Piotra ZIĘBÓW 

25.III 
(niedziela) 

845 
† Apolonii, Bolesława, Andrzeja, Sławomira i Katarzyny 

OSUCHÓW 

1030 † Waldemara WIEWIÓRY, rodziców 

1200 † Mieczysława KOMOSY, Urszuli KOCOŃ 

1800 † Stanisława GELERTA, zmarłych z rodziny 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA XI — JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY („Litania do ran Chrystusowych”) 

Chwała CHRYSTUSOWYM ranom, które są kluczem życia 

I kluczem śmierci, 

I kluczem naszej wiedzy, 

I kluczem naszej nadziei, 

I kluczem przepaści, 

I kluczem Dawidów. 

Chwała CHRYSTUSOWYM ranom 

I gwoździom wbitym w ręce i nogi BOGA, 

I włóczni wbitej w JEGO bok, 

Albowiem gwoździe i włócznia 

Otworzyły bramę niebiosów, 

Tak jak uderzenie mieczów i taranów 

Otwiera bramę oblężonego miasta […] 

Wracajmy do ran CHRYSTUSOWYCH 

Jak jelenie do wiecznych źródeł, 

Klęknijmy nad ich brzegiem 

I pochylmy nisko nasze głowy 

Nad cienistą głębokością krwi. 

Chwała CHRYSTUSOWI, 

Cierpiącej kiści winogron, 

Ściśniętej w tłoczni wina, 

Z której spłynęła 

Do naszych ubogich ust 

Niepokalana krew. 

STACJA XII — JEZUS NA KRZYŻU UMIERA („Stabat Mater”) 

O Matko BOGA, o MATKO stojąca 

Może w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, 

Wpatrzona w żółte ciało SWEGO SYNA, 

W owoc żywota i świętą gromnicę 

Na krzyż przybitą. Z wolna wosk topnieje 

I coraz mniejszy staje się płomyczek, 

Pełga jak motyl i złożywszy skrzydła 

Jak do modlitwy gaśnie wśród ciemności, 

Które BÓG dobył jak szpadę z jaszczura 

Z samego środka słonecznego dnia. 

O, zakryj oczy i nie patrz na dramat, 

Kowalu siedmiu mieczów, które MATKA 

W sercu poczuła, gdy JEJ SYN, zdążając 

Jak błyskawica po piorunochronie 

Krzyża, wstąpił w sad oliwny 

Raju i wszystkim ludziom udowodnił, 

Że BÓG potrafi jak człowiek umierać. 

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/

