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JEZUS zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów: »Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!« [KKK, 2616, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO —YOUNG-SUNG, Kim (ur. 1973, Seul,. Korea) źródło: www.foundationarts.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 Jessego 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 wysoki 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 pociągający 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 do sadzawki Siloam i obmyj się«. Poszedłem więc, obmyłem 

się i przejrzałem». Rzekli do niego: „Gdzież ON jest?» Odrzekł: „Nie wiem”. 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, 

do faryzeuszów. 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 

otworzył 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 niego: „Oddaj chwałę BOGU. My wiemy, że człowiek ten jest grze-

sznikiem”. 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 powiedziałem, 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 mógłby nic uczynić”. 

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

pouczasz?” 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«.” 

https://www.foundationarts.com/healing-the-blind-man
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 

 W związku z ogłoszonym przez państwo stanem epidemii 
oraz komunikatem naszego Arcypasterza, przedstawionym 
w zeszłych tygodniu (fragmenty poniżej) nasi Duszpasterze 
zwracają się z prośbą! o zachowanie zasad bezpieczeństwa 

i higieny: 
 Często myj ręce. 
 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
 Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe. 
 Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. 
 Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 
 Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu 

organizmu. 
 Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o korona-

wirusie. 
 Przypomiamy fragmenty komunikatu naszego Arcybiskupa: 

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych […], zarządzam 
w Archidiecezji Warszawskiej […]: 
1. […] zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 

osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. 
2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa 

we Mszy św […] Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we 
Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu […]. 

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością 
indywidualnej adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i przystępo-
wania do SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA […] 

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie 
i duchowej łączności. 

† Kazimierz Kardynał Nycz 
13 marca 2020 r. 

 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.). 

 22.III (niedziela): 

 W związku z komunikatem naszego Arcypasterza 
prosimy! o podejmowanie rozsądnych, wyważonych 

decyzji co do ilości osób uczestniczących we Mszach św. 
 Msze św. w naszym kościele transmitowane są na por-

talu parafialnym www.swzygmunt.knc.pl. Prosimy 
sprawdzić dostępność i zapraszamy! 

 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 
Prosimy! o odwiedzenie strony parafialnej! 

 25.III (środa): Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. 

 Także: Dzień Świętości Życia. Diakonia Życia Ruchu 
Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej zachęca do po-
brania sprawdzonej aplikacji do dzieła duchowej adopcji. 
Szczegóły w gablocie przed kościołem lub na stronie 
parafiawinternecie.pl. 

 27.III (piątek): 
 Od 1500 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 

do indywidualnej adoracji. 

 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. w in-
tencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 SPOWIEDŹ ŚW. w obecnym tygodniu WIELKIEGO POSTU 

(23-28.III (piątek)) — nie zostawiajmy spowiedzi św. 
na ostatnia chwilę! 

 W naszej świątyni – po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym pod nr +48 606 516 055. 

 Spowiedż św. w poszczególnych wioskach: 
 24.III (wterk): Łęg, w domu sołeckim, od 1915. 
 25.III (środa): Czernidła, OSP, od 1915. 

 26.III (czwartek): Gassy, OSP, od 1915. 
 27.III (piątek): Podłęcze, w domu sołeckim, od 1915. 
 28.III (sobota): Brześce, w domu sołeckim, od 1000. 

 Przed wizytą w sprawach kancelaryjnych prosimy 

o konsultację telefoniczną pod nr +48 606 516 055. 
 Rekolekcje parafialne i szkolne nie odbędą się. 
 7.VI (niedziela): Beatyfikacja Stefana kard. WYSZYŃSKIEGO. 
 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. 
 od 22.III (niedziela): sprzedaż palemek wielkanocnych, 

baranków oraz świec. Artykuły wyłożone są na końcu 
kościoła. Opłaty prosimy wrzucać do puszki. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, 

aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy zgłaszali się 
bezpośrednio do członków Zespołu lub za pośrednictwem 
księży. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 

można składać np. na konto parafialne: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła – 
składane na tacę, wpłaty indywidualne i na konto – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Tomasz ŁOPACIŃSKI, kawaler z Baniochy, i Aneta 

Maria BOGULAK, panna 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 

23.III 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † zmarłych z rodzin SZLĄZAKÓW, NOWACKICH i PYZLÓW 

24.III 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

25.III 
(środa) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Stanisława, Lucyny i Andrzeja STANKIEWICZÓW, 

Stanisława i Marianny KNYZIAKÓW 

26.III 
(czwartek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Jana, w 10. rocznicę śmierci, 

Leokadii i Stanisława, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

27.III 
(piątek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.III 
(sobota) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Zbigniewa, Tadeusza, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

28.III 
(niedziela) 

845 † Józefa i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1030 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1200 
† Teodory GAŁKA, 

 zmarłych z rodziny GAŁKÓW 

1800 † Jolanty i Marka MAĆKOWIAKÓW 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
parafiawinternecie.pl
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

