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[…] według powiedzenia św. Augustyna, „wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć”ŚW. AUGUSTYN, SERMONES, 43, 7, 9: PL 38, 258. [KKK, 158, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTUS I NIKODEM —VOLMARIJN, Crijn Hendricksz (1601, Rotterdam – 1645. Rotterdam) 

olejny na panelu, 87.5×111.4cm, zbiory prywatne; źródło: www.kunst-fuer-alle.de 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK2 KRN 36, 14-16. 19-23 
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, 

naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich 

i bezczeszcząc świątynię, którą PAN poświęcił w Jerozolimie. 

PAN, BÓG ich ojców, 

bez ustanku wysyłał do nich SWOICH posłańców, 

albowiem litował się nad SWYM ludem 

i nad SWYM mieszkaniem. 

Oni jednak szydzili z BOŻYCH wysłanników, 

lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z JEGO proroków, 

aż wzmógł się gniew PANA na SWÓJ naród 

do tego stopnia, iż nie było już ratunku. 

Spalili też Chaldejczycy świątynię BOŻĄ i zburzyli mury Jerozolimy, 

wszystkie jej pałace spalili 

i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. 

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu 

i stali się niewolnikami jego i jego synów, 

aż do nadejścia panowania perskiego. 

I tak się spełniło słowo PAŃSKIE wypowiedziane przez usta Jeremiasza: 

«Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, 

będzie leżał odłogiem 

przez cały czas swego zniszczenia, 

to jest przez siedemdziesiąt lat». 

Aby się spełniło słowo PAŃSKIE z ust Jeremiasza, 

pobudził PAN ducha Cyrusa, króla perskiego, 

w pierwszym roku jego panowania, 

tak iż obwieścił on również na piśmie 

w całym państwie swoim, co następuje: 

„Tak mówi Cyrus, król perski: 

Wszystkie państwa ziemi dał mi PAN, BÓG niebios. 

I ON mi rozkazał zbudować MU dom 

w Jerozolimie, w Judzie. 

Jeśli ktoś z was jest z całego ludu JEGO, 

to niech BÓG jego będzie z nim, 

a niech idzie!” 

PSALM RESPONSORYJNYPS 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: POR. 6B) 

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, 

płacząc na wspomnienie Syjonu. 

Na topolach tamtej krainy 

zawiesiliśmy nasze harfy. 

Bo ci, którzy nas uprowadzili, 

żądali od nas pieśni. 

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 

„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!” 

Jakże możemy śpiewać pieśń PAŃSKĄ 

w obcej krainie? 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 

niech uschnie moja prawica. 

Niech mi język przyschnie do gardła, 

jeśli nie będę o tobie pamiętał, 

jeśli nie wyniosę Jeruzalem 

ponad wszelką swoją radość. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 2, 4-10 

Bracia: 

BÓG, będąc bogaty w miłosierdzie, 

przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 

i to nas, umarłych na skutek występków, 

razem z CHRYSTUSEM przywrócił do życia – 

łaską bowiem jesteście zbawieni – 

razem też wskrzesił 

i razem posadził na wyżynach niebieskich – 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE, 

aby w nadchodzących wiekach 

przeogromne bogactwo SWEJ łaski okazać 

przez dobroć względem nas, 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem BOGA: 

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 

Jesteśmy bowiem JEGO dziełem, 

stworzeni w CHRYSTUSIE JEZUSIE do dobrych czynów, 

które BÓG z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

AKLAMACJAPOR. J 3, 16 Chwała TOBIE, KRÓLU wieków 

Tak BÓG umiłował świat, 

że dał SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO; 

każdy, kto w NIEGO wierzy, 

ma życie wieczne. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, JANAJ 3, 14-21 
JEZUS powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 

tak trzeba, by wywyższono SYNA CZŁOWIECZEGO, 

aby każdy, kto w NIEGO wierzy, 

miał życie wieczne. 

Tak bowiem BÓG umiłował świat, 

że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO dał, 

aby każdy, kto w NIEGO wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał SWEGO SYNA na świat 

po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez NIEGO zbawiony. 

Kto wierzy w NIEGO, 

nie podlega potępieniu; 

a kto nie wierzy, 

już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię JEDNORODZONEGO SYNA BOŻEGO. 

A sąd polega na tym, 

że światło przyszło na świat, 

lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 

bo złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto źle czyni, 

nienawidzi światła 

i nie zbliża się do światła, 

aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 

Kto spełnia wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, 

aby się okazało, 

że jego uczynki zostały dokonane w BOGU». 

https://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/image/crijn-hendricksz-volmarijn/21014/1/139590/christ-and-nicodemus/index.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

według następującego porządku: 
 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 

 o 1630 (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.). 

 19.III (piątek): Uroczystość św. JÓZEFA Oblubieńca NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY: 
 Msze św. o 730 i 1800. 
 Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje post. 

 21-24.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

MSZE ŚW. Z NAUKAMI REKOLEKCYJNYMI R. 
 21.III (niedziela): 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 22-24.III (poniedziałek-środa): 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SAKRAMENT POKUTY (SPOWIEDŹ) 
 22.III (poniedziałek): 830 – 945, 1700 – 1845 

Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by 

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

 Tegoroczne rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych i mło-

dzieży gimnazjalnej odbędą się on-line. Program będzie 
dostępny na stronie ks. Wikariusza: parafiawinternecie.pl. 
Nie może Was tam zabraknąć! 

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

 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. 
 sprzedaż palemek, baranków oraz świec wielkanocnych. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 
dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas – serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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 Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 
 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Teresa MARCINIAK  28.II.2021 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.III 
(poniedziałek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
+ Bogumiły BOROWSKIEJ, 

Władysławy i Stanisława BOROWSKICH, 

Leokadii i Henryka ŻUBERÓW 

16.III 
(wtorek) 

730 
+ Bożenny, w. rocznicę śmierci, 

i Stanisława, w 14. rocznicę śmierci, ZYCHÓW 

1800 + Mieczysława ADAMCZYKA 

17.III 
(środa) 

730 + Jadwigi, w rocznicę śmierci, i Władysława STAWIEREJÓW 

1800 
+ Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

18.III 
(czwartek) 

730 
+ Józefa, Aliny, Józefa i Bronisławy WARGOCKICH, 

Ewy KLAPIŃSKIEJ, zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1800 
+ Józefa DRUSZCZYŃSKIEGO. z racji imienin, 

Teresy DRUSZCZYŃSKIEJ, 

 zmarłych z rodzin DRUSZCZYŃSKICH i JAGNYZIAKÓW 

19.III 
(piątek) 

730 
+ Jana, Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

1800 
+ Apolonii, Bolesława, Sławomira, Katarzyny i 

Andrzeja OSUCHÓW 

20.III 
(sobota) 

730 
+ Krystyny, Henryka, Stanisława i Jerzego 

NIERZWICKICH 

1800 

+ Heleny, Józefa i Stanisława DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa, Władysława, Stefana, Zofii i Jadwigi 
CACKÓW, Józefa, Józefy, Mieczysława, Stanisława i 

Wiesława UTRATÓW 

21.III 
(niedziela) 

845 
+ Stanisława i Ireny PĘDZONKÓW, 

Haliny i Dariusza STOLARZÓW, 

Stanisławy i Władysława OLSZEWSKICH 

1030 + Jadwigi i Zbigniewa AMBROZIKÓW 

1200 
+ Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

1800 
+ Janiny i Franciszka STĘPNICKICH, 

dziadków BARANÓW i STĘPNICKICH 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA IX — TRZECI UPADEK 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

NIE OPUSZCZAJMY TEGO,  

KTÓRY JEDYNIE NASYCA I CHRONI OD UPADKÓW 

„Słusznie więc tych, którzy nie umartwiają swych po-

żądań, a schodzą z prawej drogi, dręczy głód BOSKIEGO 

słodkiego DUCHA, posiadanego przez tych, którzy są 

po prawicy BOŻEJ, a im się nie udzielającego. 

Słusznie też, gdy pobiegną na lewą stronę, by nasycić 

swe pożądania jakimś stworzeniem, nie zaspokoją 

głodu. Opuścili bowiem TEGO, który jedynie może dać 

nasycenie, a karmią się tym co wywołuje jeszcze 

większy głód. Jest wiec chyba jasne, że pożądania 

dręczą i trudzą duszę”„DROGA NA GÓRĘ KARMEL” I 6,7. 

— JEZU, dźwigający nas z upadków, daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

STACJA X — OBNAŻENIE Z SZAT 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

BÓG UKRYTY W CIELE 

„Jest to wielka pociecha dla duszy wiedzieć, że ona 

nigdy nie jest bez BOGA, choćby była w grzechu 

śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce. 

I czegóż więcej chcesz jeszcze duszo? I czemu 

szukasz GO poza sobą, gdy w samej sobie masz 

wszystkie swe skarby, swe rozkosze, swoje 

zadowolenie, swoje nasycenie i swe królestwo czyli 

twego UMIŁOWANEGO, którego pragniesz i szukasz? 

Wesel się i raduj w wewnętrznym skupieniu z NIM 

razem, gdy posiadasz GO tak blisko […] 

Wiedz jednak, że chociaż jest w tobie, to jednak 

pozostaje tam ukryty. 

Jest to bardzo pożyteczne wiedzieć, gdzie się ukrywa OBLUBIENIEC, by GO móc 

znaleźć z pewnością”„PIEŚĆ DUCHOWA”, 1,8 

— JEZU, z szat odarty, daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

ŚW. JAN OD KRZYŻA (1542, Fontiveros – 1591. Úbedzie) 

il. DROGA KRZYŻOWA — CYGAN, Antoni Józef (ur. 1964, Zabrze), parafia pw. św.Pawła Apostoła, Zabrze; źródło: antonicygan.netgaleria.eu 

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.parafiawinternecie.pl/
http://antonicygan.netgaleria.eu/?droga-krzyzowa-parafia-sw.pawla-apostola-w-zabrzu,12
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

