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[Wskrzeszenie Łazarza u św. Jana] jest poprzedzone dziękczynieniem: »OJCZE, dziękuję CI, żeś MNIE wysłuchał«, co zakłada, że OJCIEC zawsze wysłuchuje prośby JEZUSA… [KKK, 2604, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

WSKRZESZENIE ŁAZARZA — LUCIANI DEL PLOMBO, Sebastian (ok. 1485, prob. Wenecja – 547, Rzym) 

ok. 1517–9, olejny na płótnie, 381×289.6 cm, National Gallery, Londyn; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 37, 12-14 

Tak mówi PAN BÓG: »Oto otwieram wasze groby i wydobywam was 

z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że JA jestem 

PAN, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę 

wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, 

i poznacie, że JA, PAN, to powiedziałem i wykonam« – mówi PAN BÓG. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 130 (129), 1B-2. 3-4. 5-7A. 7B-8 (R.: POR. 7BC) 

REFREN: BÓG ZBAWICIELEM, pełnym miłosierdzia 

Z głębokości wołam do CIEBIE, PANIE, 

PANIE, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl SWE ucho 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, PANIE, 

PANIE, któż się ostoi? 

Ale TY udzielasz przebaczenia, 

aby CI służono z bojaźnią. 

Pokładam nadzieję w PANU, 

dusza moja pokłada nadzieję w JEGO słowie, 

dusza moja oczekuje PANA. 

Bardziej niż strażnicy poranka 

niech Izrael wygląda PANA. 

U PANA jest bowiem łaska, 

u NIEGO obfite odkupienie. 

ON odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 8-11 

Bracia: 

Ci, którzy według ciała żyją, BOGU podobać się nie mogą. Wy jednak 

nie żyjecie według ciała, lecz według DUCHA, jeśli tylko DUCH BOŻY w was 

mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO, ten do NIEGO 

nie należy. Skoro zaś CHRYSTUS w was mieszka, ciało wprawdzie podlega 

śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek 

usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was DUCH TEGO, który JEZUSA 

wskrzesił z martwych, to TEN, co wskrzesił CHRYSTUSA JEZUSA z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was 

swego DUCHA. 

AKLAMACJAJ 8, 12 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

»JA jestem zmartwychwstaniem i życiem, 

kto we MNIE wierzy, nie umrze na wieki« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 11, 1-45 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria 

zaś była tą, która namaściła PANA olejkiem i włosami swoimi otarła JEGO 

nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do NIEGO 

wiadomość: „PANIE, oto choruje ten, którego TY kochasz”. JEZUS, 

usłyszawszy to, rzekł: »Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 

BOŻEJ, aby dzięki niej SYN BOŻY został otoczony chwałą«. 

A JEZUS miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 

przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: »Chodźmy znów 

do Judei«. 

Rzekli do NIEGO uczniowie: „RABBI, dopiero co Żydzi usiłowali CIĘ ukamie-

nować i znów tam idziesz?” 

JEZUS im odpowiedział: »Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś 

chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli 

jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła«. 

To powiedział, a następnie rzekł do nich: »Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, 

lecz idę go obudzić«. 

Uczniowie rzekli do NIEGO: „PANIE, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. JEZUS 

jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym 

śnie. 

Wtedy JEZUS powiedział im otwarcie: »Łazarz umarł, ale raduję się, że MNIE 

tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy 

do niego«. 

A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, 

aby razem z NIM umrzeć”. 

Kiedy JEZUS tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 

spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 

piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby 

je pocieszyć po utracie brata. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że JEZUS nadchodzi, wyszła MU 

na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do JEZUSA: 

„PANIE, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że BÓG 

da CI wszystko, o cokolwiek byś prosił BOGA”. 

Rzekł do niej JEZUS: »Brat twój zmartwychwstanie«. 

Marta MU odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. 

Powiedział do niej JEZUS: »JA jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 

we MNIE wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 

we MNIE, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?« 

Odpowiedziała MU: „Tak, PANIE! Ja mocno wierzę, że TY jesteś MESJASZ, SYN 

BOŻY, który miał przyjść na świat”. 

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: 

„NAUCZYCIEL tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko 

i udała się do NIEGO. JEZUS zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż 

w tym miejscu, gdzie Marta wyszła MU na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią 

w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się 

za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 

A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był JEZUS, ujrzawszy GO, padła MU 

do nóg i rzekła do NIEGO: „PANIE, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. 

Gdy więc JEZUS zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią 

przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: »Gdzie go położyliście?« 

Odpowiedzieli MU: „PANIE, chodź i zobacz!” JEZUS zapłakał. Żydzi więc 

mówili: „Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: „Czy TEN, 

który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”» 

A JEZUS, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 

to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 

JEZUS powiedział: »Usuńcie kamień!« 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do NIEGO: „PANIE, już cuchnie. Leży bowiem 

od czterech dni w grobie”. JEZUS rzekł do niej: »Czyż nie powiedziałem ci, 

że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę BOŻĄ?« 

Usunięto więc kamień. JEZUS wzniósł oczy do góry i rzekł: »OJCZE, dziękuję 

CI, że MNIE wysłuchałeś. JA wiedziałem, że MNIE zawsze wysłuchujesz. 

Ale ze względu na otaczający MNIE tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, 

że TY MNIE posłałeś«. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: 

»Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!« I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 

przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich 

JEZUS: »Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić«. 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego JEZUS 

dokonał, uwierzyło w NIEGO. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sebastiano_del_Piombo,_The_Raising_of_Lazarus.jpg
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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! 

 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 
według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 
 o 1545 (dla dzieci) – nie odprawiana w czasie epidemii! 
 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.). 

 Nasi duszpasterze zwracają się z prośbą! o uszanowanie 

decyzji władz dotyczącej zakazu zgromadzeń powyżej 
5 osób. Dotyczy to również pogrzebu katolickiego. 

 29.III (niedziela): Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, 
udzielił wszystkim wiernym, aż do odwołania, dyspensy 
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. 

 Korzystających z dyspensy zachęcamy! do osobistej 

i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl udostępniamy! 

przekaz na żywo nabożeństw z parafialnej świątyni. 
 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 

Prosimy! o odwiedzenie strony parafialnej! 

 30.III–1.IV (poniedziałek–środa): Z powodu odwołanych parafial-
nych i szkolnych rekolekcji Msze św. poranne o 730. 

 Wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, do indywidualnej 
adoracji: 

 30.III–2.IV (poniedziałek–czwartek): Od 1700. 
 3.IV (piątek): Od 1500 do 1730. 

W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania. 

 2.IV (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA: 
 O 1800 Msza św. o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM I WIECZNYM 

KAPŁANIE. 
 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy! 

 3.IV (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 O 1800 Msza św. o NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA. 
 4.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. 
Wszystkich, którzy z oczywistych względów nie będą mogli 
przybyć na Mszę św., zachęcamy! do duchowego włączenia 

się w modlitwę. 
 5.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA: 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 30.III–4.IV (cały tydzień): Ponieważ w WIELKIM TYGODNIU kan-

celaria parafialna będzie nieczynna (załatwiane będą 
tylko sprawy losowe), Księża proszą! o kontakt — pod 

nr telefonu +48 22 754 47 32 — w bieżącym tygodniu. 
 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 12 i 13.IV, na sumach, 

oraz w 4. niedzielę miesiąca, 26.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 19.IV). 

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

 Na czas pandemii zawieszona zostaje posługa chorym. Nasi 
duszpasterze udadzą się do nich wyłącznie w sytuacjach 
zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpie-
czeń przed zakażeniem. Zgłoszenia w niebezpieczeństwie 
śmierci przyjmowane są pod nr telefonu +48 22 754 47 32. 

 7.VI (niedziela): Beatyfikacja Stefana kard. WYSZYŃSKIEGO. 

 W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, 

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

 Parafialny Zespół Caritas udziela pomocy najuboższym 
mieszkańcom naszej parafii: 

 Obostrzenia stanu epidemii uniemożliwiają przeprowa-
dzenie tradycyjnej wielkopostnej zbiórki żywności. 
Caritas prosi! Wszystkich pragnących udzielić wsparcia 
o przelewanie pieniędzy na konto Zespołu Caritas: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

 29.III (niedziela): Na stoliku przy wyjściu z kościoła można 
zaopatrzyć się w palmy wielkanocne, baranki i świece. 
Po niedzieli kiermasz zostanie przeniesiony do sklepu 
spożywczego w Słomczynie. Dziękujemy p. Robertowi 

Ambrozikowi za użyczenie lokalu! 
Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 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! 

 Przypominamy! – w związku ze stanem epidemii: 
 Często myj ręce i 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 wirusie. 

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

Maria BOGULAK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Mariusz MOCZYDŁOWSKI, kawaler, i Emilia DOBRO-
WOLSKA, 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 

30.III 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Anieli, Kazimierza i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW  

31.III 
(wtorek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Władysławy ZDUŃCZYK, w 1. rocznicę śmierci 

1.IV 
(środa) 

730 w intencji PANU BOGU wiadomej 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

2.IV 
(czwartek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

3.IV 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

4.IV 
(sobota) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

5.IV 
(niedziela) 

845 † Małgorzaty w 2. rocznicę śmierci, i Wiesława BIERNACKICH 

1030 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Jerzego i Marioli, w 29. rocznicę ślubu 

1200 w pewnej intencji 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

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

