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[Sakrament] nazywa się […] sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości BOGA przynoszącej pojednanie: „Pojednajcie się z BOGIEM”2 Kor 5, 20. [KKK, 1424, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — MURILLO, Bartłomiej Szczepan (1617, Sewilla – 1682, Sewilla) 

1667-1670, olejny na płótnie, 236×262 cm, National Gallery of Art, Waszyngton, D.C., USA; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI JOZUEGOJOZ 5, 9A. 10-12 
PAN rzekł do Jozuego: 

»Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską«. 

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 

czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. 

Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, 

chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, 

gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. 

Nie mieli już więcej Izraelici manny, 

lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: POR. 9A) 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz PAN jest dobry 

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 razem 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 pochodzi od BOGA, 

który pojednał nas z sobą przez CHRYSTUSA 

i zlecił nam posługę jednania. 

Albowiem w CHRYSTUSIE BÓG jednał z SOBĄ świat, 

nie poczytując ludziom ich grzechów, 

nam zaś przekazując słowo jednania. 

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. 

AKLAMACJA ŁK 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 przybliżali się do JEZUSA wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby GO słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 

„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 własności, która na mnie przypada'. 

Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony 

i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, 

i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, 

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

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 

którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: 

'Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 

a ja tu przymieram głodem. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników'. 

Zabrał 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 Niebu i wobec ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem'. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 

'Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i weselić się, 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się'. 

I zaczęli się weselić. 

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 ma znaczyć. 

Ten mu rzekł: 

'Twój brat powrócił, 

a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego'. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; 

wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: 

'Oto tyle lat ci służę 

i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; 

ale mnie nigdy nie dałeś 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 ze mną 

i wszystko, co moje, do ciebie należy. 

A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, 

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Return_of_the_Prodigal_Son_1667-1670_Murillo.jpg
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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.). 

 5.IV (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 

 o 1545 dla dzieci. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 1900 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 6.IV (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA — wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! Zapraszamy! w kolejne pier-

wsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 7.IV (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 
 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 7-10.IV (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 
do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019 R. 
 7.IV (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 8-10.IV (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

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

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 12.IV (piątek): EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA (w milczeniu, sa-
motnie lub w małych grupach) z parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Pokoju w Baniosze. Rozpoczęcie o 1900 
Mszą św. Do wyboru 2 trasy: 
1) NIEBIESKA – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POKOJU 

(41 km): Baniocha – Krępa – Uwieliny – Biały Ług – Pieczyska – 
Sułkowice – Czarny Las – Sierzchów – Ługówka – Baniocha. 

2) ŻÓŁTA – ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO (21 km): Baniocha – 
Marianki – Baniocha. 

Mapy, informacje i zapisy – na stronie www.edk.org.pl. 
 Na rzecz najuboższych mieszkańców parafii Parafialny 

Zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności. Produkty można składać 

do koszy wystawionych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmowej. 
 7.IV (niedziela): sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków 

oraz świec. 
Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary – serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na nasz PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Przekaza-
nie odbywa się poprzez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 
W formularzu PIT należy po prostu podać: 

numer KRS: 0000225750 
Cel szczegółowy: Caritas przy parafii pw. św. Zygmunta, Słomczyn 

 27.IV (niedziela): Bieg „SZLAKIEM GUZIKÓW NIEUGIĘTYCH”, ku czci 
JANA MEJSTERA, patrona szkoły w Słomczynie, oraz wszystkich 
ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Zapraszamy! całą społeczność lokal-

ną, w tym rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły. Pro-

simy! o wsparcie finansowe tej inicjatywy. Kontakt ze szkołą: 
tel.: +48 22 754 44 10 

emajl: sekretariat@slomczyn.edu.pl 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Jan OKLEJ, kawaler, i Natalia ŁOJEWSKA, panna, oboje z pa-

rafii tutejszej 

Zapowiedź I: Łukasz WARGOCKI, kawaler z parafii tutejszej, i Katarzyna 

Maria MEJER, panna z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Władysława ZDUŃCZYK  22.III.2019 l. 92 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.IV 
(poniedziałek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 † Janiny BOROWSKIEJ, 30. rocznicę śmierci 

2.IV 
(wtorek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 
† Mariana KANABUSA, zmarłych rodziców, 

Czesława, Grzegorza i Jadwigi ŁĄCZEK 

3.IV 
(środa) 

730 † Wiesława, w 4. rocznicę śmierci 

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

4.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Sylwestra WIEWIÓRY, w 2. rocznicę śmierci, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW, 

Joanny i Stanisława JASIŃSKICH 

5.IV 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 
† Jana i Genowefy BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

6.IV 
(sobota) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

i wypełnienie woli BOŻEJ w życiu Roberta i Andrzeja 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.IV 
(niedziela) 

845 

† Małgorzaty BIERNACKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Wiesława BIERNACKIEGO, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Marioli i Jerzego WROCHNÓW, w 28. rocznicę ślubu 

1200 

w pewnej intencji 

† Jarosława, Pawła i Zdzisława GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800 
† Józefa ZDUŃCZYKA, w 12. rocznicę śmierci, 

Zofii ZDUŃCZYK 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA IX — PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 

[…] W moim życiu były niezliczone okazje, […] [gdy] uwierzyłem w kłamstwa diabła 

i przehandlowałem wieczność w zamian za czas, pokój w zamian za żal i wolność 

Dzieci BOŻYCH w zamian za okropną niewolę grzechu… 

Modlitwa: Diabeł oddałby świat w zamian za moją duszę; TY oddajesz swoje 

własne życie, aby ją mieć. Dlatego, drogi JEZU, moja dusza musi być warta 

ocalenia. Pomóż mi ją ocalić! […] 

Stacja X — PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

[…] Na wzgórzu Kalwarii, JEZUS pragnie nie tylko ogołocić się ze SWEJ BOŻEJ 

chwały, lecz nawet ze SWEJ ostatniej ziemskiej własności. NIEBIAŃSKI 

WĘDROWCA, który nie miał gdzie złożyć SWEJ głowy, jest teraz obnażony 

z szat, aby w śmierci nie miał nic, lecz mógł oddać wszystko, i w ten 

sposób całkowicie się ogołocić […] 

Modlitwa: PANIE JEZU, […] obnaż mnie ze światowych szat i przyoblecz mnie 

w białą szatę chrztu, abym, dzięki ziemskiemu ubóstwu mógł stać się 

bogaczem. 

SHEEN, Fulton Piotr Jan (1895, El Paso – 1979, Nowy Jork) 
fragm. rozważania, 20.III.1932, program radiowy „Godzina Katolicka”, tłum. Izabella Parowicz 

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 
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