
   

»»   IIDDZZ  II   OODDTTAADD  JJUUZZ  NNIIEE  GGRRZZEESSZZ !!……   ««   

NR XIV/2019 (886) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 7 KWIETNIA AD 2019 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

CHRYSTUS ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę 

chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają 

ten sakrament jako „drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski”TERTULIAN, DE PAENITENTIA, 4, 2; POR. SOBÓR TRYDENCKI: DS 1542. [KKK, 1446] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTYS I KOBIETA POCHWYCONA NA CÓDZOŁÓSTWIE — BARBIERI, Jan Franciszek (GUERCINO) (1591, Cento – 1666, Bolonia) 

ok. 1621, olejny na płótnie, 98.2×122.7 cm, Dulwich Picture Gallery, Londyn; 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 wyprowadził 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), 1B-2B. 2C-3. 4-5. 6 (R.: POR. 3A) 

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 narodami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

PAN uczynił nam wielkie rzeczy 

i radość nas ogarnęła. 

Odmień znowu nasz los, o 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, 

mojego PANA. 

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 dzięki wierze w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od BOGA, 

opartą na wierze — 

przez poznanie GO: 

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 doskonały, 

lecz pędzę, abym też to zdobył, 

bo i sam zostałem zdobyty przez CHRYSTUSA JEZUSA. 

Bracia, 

ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, 

ale to jedno czynię: 

zapominając o tym, co za mną, 

a wytężając siły ku temu, co przede mną, 

pędzę ku wyznaczonej mecie, 

ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJA ŁK 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. 

Cały lud schodził się do NIEGO, 

a ON, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 

przyprowadzili do NIEGO kobietę, 

którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, 

a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do NIEGO: 

„NAUCZYCIELU, 

tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. 

W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 

A TY co powiesz?” 

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

Lecz JEZUS, schyliwszy 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 w nią kamieniem«. 

I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych, aż do ostatnich. 

Pozostał tylko JEZUS i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas JEZUS, podniósłszy się, rzekł do niej: 

»Kobieto, 

gdzież oni są? 

Nikt cię nie potępił?« 

A ona odrzekła: 

„Nikt, PANIE!” 

Rzekł do niej JEZUS: 

»I JA ciebie nie potępiam. 

Idź i odtąd już nie grzesz«. 

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.). 

 7.IV (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 
 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-

komunijnych. 
 7-10.IV (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 

które prowadzi ks. KRZYSZTOF CIPIOR. 
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! 

 8-13.IV (cały tydzień): Ponieważ w WIELKIM TYGODNIU kancelaria 

parafialna będzie nieczynna (załatwiane będą tylko sprawy 
losowe), Księża proszą! o kontakt w bieżącym tygodniu. 

 9.IV (wtorek): Księża pragną odwiedzić chorych, którzy nie mo-
gą przyjść do kościoła – z posługą sakramentalną – aby i oni 
mogli przeżywać ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO w łą-
czności z CHRYSTUSEM. Zgłoszenia, do poniedziałku: u Księży. 

 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. 
 13.IV (sobota): 

 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 14.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 O 1330, bezpośrednio po Mszy św. o 1200 i Gorzkich Ża-

lach, koncert wielkopostny Konstancińskiego Chóru Ka-
meralnego. W programie pieśni pasyjne oraz utwory 
o tematyce wielkopostnej i sakralnej. 
Serdecznie zapraszymy! 

 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, 21 i 22.IV, na sumach, 

oraz w 4. niedzielę miesiąca, 28.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 14.IV). 

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

 Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 
prosimy! o zapoznanie się z programem spotkania w Wi-

lanowie na stronie parafiawinternecie.pl. 

 Na rzecz najuboższych mieszkańców parafii Parafialny 
Zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę żywności, w koszach wystawionych 

przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.  
 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków oraz świec. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 10-22.VIII Letni wyjazd do Augustowa. Koszt: 1,300 zł. 
Szczegóły u ks. Michała. 

 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. Start o 1300 przy pomniku Pow-
stańców Styczniowych w Cieciszewie. Finisz przy Domu 
Ludowym w Słomczynie. Prosimy! o wsparcie finansowe tej 

inicjatywy. Kontakt ze szkołą: 
tel.: +48 22 754 44 10 

emajl: sekretariat@slomczyn.edu.pl 

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

rafii tutejszej 

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

Maria MEJER, panna z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie 

Zapowiedź I: Damian WIKTORZAK, kawaler z parafii pw. św. Andrzeja Boboli 

w Warszawie. i Emilia KANABUS, panna 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. Andrzej MORYŃ  27.III.2019 l. 72 

śp. Alicja SZLĄZAK  22.III.2019 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.IV 
(poniedziałek) 

845 w intencji Teresy, z racji urodzin 

1800 † Jana ZDUŃCZYKA, Krzysztofa PINDELSKIEGO 

9.IV 
(wtorek) 

845 
† Moniki i Mariana. 

zmarłych z rodzin PIETRASZKÓW i MICHNÓW 

1800 † Kazimierza i Grażyny ŁĄCZYŃSKICH 

10.IV 
(środa) 

845 
o błogosławieństwo BOŻE, potrzebne łaski 

i wypełnienie woli BOŻEJ w życiu Marii i Ireny 

1800 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

11.IV 
(czwartek) 

730 † Józefy i Bronisława PRZYBOROWSKICH 

1800 + Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO 

12.IV 
(piątek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Grażyny i Stanisława, w rocznicę ślubu 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

13.IV 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.IV 
(niedziela) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, z racji imienin 

1030 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 3. rocznicę śmierci 

1200 
† Janiny, Bronisławy i Władysława KUCHARCZYKÓW, 

Tadeusza STASIAKA 

1800 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

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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