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[…] dramatyczna sytuacja świata, który „cały… leży w mocy Złego”1 J 5, 19, POR. 1 P 5, 8, sprawia, że życie człowieka jest walką… [KKK, 409, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

ŚW. FILIP i ŚW. ANDRZEJ — GRECO, El (1541, Candia – 1614, Toledo) 

oba obrazy: 1610-14, olejny na płótnie, 97×77 cm, Museo de El Greco, Toledo; źródło: www.wga.hu i www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZAJR 31, 31-34 
PAN mówi: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy 

nowe przymierze. 

Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 

kiedy ująłem ich za rękę, 

by wyprowadzić z ziemi egipskiej. 

To MOJE przymierze złamali, 

mimo że byłem ich władcą, 

mówi PAN. 

Lecz takie będzie przymierze, 

jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, 

mówi PAN: 

Umieszczę SWE prawo w głębi ich jestestwa 

i wypiszę na ich sercach. 

Będę im BOGIEM, 

oni zaś będą MI ludem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, 

mówiąc jeden do drugiego: 

Poznajcie PANA! 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 

poznają MNIE, 

mówi PAN, 

ponieważ odpuszczę im występki, 

a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: POR. 12A) 

REFREN: Stwórz, o mój BOŻE, we mnie serce czyste 

Zmiłuj się nade mną, BOŻE, w łaskawości SWOJEJ, 

w ogromie SWEJ litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc DUCHA. 

Nie odrzucaj mnie od SWEGO oblicza 

i nie odbieraj mi ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO. 

Przywróć mi radość TWOJEGO zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg TWOICH 

i wrócą do CIEBIE grzesznicy. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 5, 7-9 
Bracia: 

CHRYSTUS z głośnym wołaniem i płaczem, 

za SWYCH dni doczesnych, 

zanosił gorące prośby i błagania 

do TEGO, który mógł GO wybawić od śmierci, 

i został wysłuchany 

dzięki SWEJ uległości. 

I chociaż był SYNEM, 

nauczył się posłuszeństwa 

przez to, co wycierpiał. 

A gdy wszystko wykonał, 

stał się sprawcą zbawienia wiecznego 

dla wszystkich, którzy GO słuchają. 

AKLAMACJAJ 12, 26A Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

«Kto chciałby MI służyć, 

niech idzie za MNĄ, 

a gdzie JA jestem, 

tam będzie i MÓJ sługa» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, JANAJ 12, 20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, 

aby oddać pokłon BOGU w czasie święta, 

byli też niektórzy Grecy. 

Oni więc przystąpili do Filipa, 

pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, 

i prosili go, mówiąc: 

„Panie, chcemy ujrzeć JEZUSA”. 

Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. 

Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli JEZUSOWI. 

A JEZUS dał im taką odpowiedź: 

«Nadeszła godzina, 

aby został otoczony chwałą SYN CZŁOWIECZY. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli ziarno pszenicy, 

wpadłszy w ziemię, 

nie obumrze, 

zostanie samo jedno, 

ale jeśli obumrze, 

przynosi plon obfity. 

Ten, kto kocha swoje życie, 

traci je, 

a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 

zachowa je 

na życie wieczne. 

Kto zaś chciałby MI służyć, 

niech idzie za MNĄ, 

a gdzie JA jestem, 

tam będzie i MÓJ sługa. 

A jeśli ktoś MI służy, 

uczci go MÓJ OJCIEC. 

Teraz dusza MOJA doznała lęku 

i cóż mam powiedzieć? 

OJCZE, wybaw MNIE od tej godziny. 

Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 

OJCZE, wsław imię TWOJE!» 

Wtem rozległ się głos z nieba: 

«Już wsławiłem 

i jeszcze wsławię». 

Stojący tłum to usłyszał i mówił: 

„Zagrzmiało!” 

Inni mówili: 

„Anioł przemówił do NIEGO”. 

Na to rzekł JEZUS: 

«Głos ten rozległ się nie ze względu na MNIE, 

ale ze względu na was. 

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 

Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. 

A JA, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do SIEBIE». 

To mówił, oznaczając, 

jaką śmiercią miał umrzeć. 

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/18/1805grec.html
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/18/1802grec.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 21-24.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

MSZE ŚW. Z NAUKAMI REKOLEKCYJNYMI R. 

PROWADZĄCY: O. ZACHEUSZ BARAN OFM 
 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. 

 22-27.III (cały tydzień): Ponieważ w WIELKIM TYGODNIU kancelaria 
parafialna będzie nieczynna (załatwiane będą tylko sprawy 
losowe), Księża proszą! o kontakt w bieżącym tygodniu. 

 24.III (środa): 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 wtorku: u Księży. 

 25.III (czwartek): Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

 Msze św. w naszym kościele o 730 i 1800. 
 26.III (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 28.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 
 Po Mszach św. będą rozprowadzane pamiątki z Ziemi 

Świętej wykonane przez rodziny chrześcijańskie. Ofiary 
składane przy tej okazji są przeznaczone na pomoc 
chrześcijanom w Ziemi Świętej, których sytuacja w zwią-
zku z pandemią jest dramatyczna. 

 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.). 

 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 4 i 5.IV, na sumach, oraz 
w 4. niedzielę miesiąca, 25.IV, również na sumie (w tym 

przypadku przygotowanie rodziców i chrzestnych 18.IV). 

 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 ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. Wszystkim dobroczyńcom Caritas 
z góry składamy 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 – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 

Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światow a 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Grażyna Urszula ZIELONKIEWICZ  10.III.2021 l. 65 

śp. Jan RECHNIO  7.III.2021 l. 88 

śp. Jan Władysław BARDZIŃSKI  5.III.2021 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.III 
(poniedziałek) 

845 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Alicji SZLĄZAK, w 2. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin SZLĄZAKÓW, NOWACKICH i PYZLÓW 

23.III 
(wtorek) 

845 † Henryki SZULECKIEJ 

1800 † Krystyny BUJEŃCZYK, z racji imienin 

24.III 
(środa) 

845 w pewnej intencji 

1800 † o. Zdzisława SZYMCZYCHA 

25.III 
(czwartek) 

730 † Edwarda PIETRASA, w 5. rocznicę śmierci 

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO 

26.III 
(piątek) 

730 o zdrowie dla Anny 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.III 
(sobota) 

730 
† Leonory BOJAŃCZYK, 

Franciszki i Władysława WENCŁAWIAKÓW, 

Mariusza STRUZIKA 

1800 
† Genowefy, Czesława, Bronisławy, Szczepana i Jana 

KORNASZEWSKICH, 

Tadeusza, Tomasza, Janiny i Zofii KARASZKIEWICZÓW 

28.III 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 
† Grażyny OKLEJ, 

Marianny WAWRZYŃCZAK, Eugenii WAWRZYŃCZAK 

1200 † Teodory GAŁKI, zmarłych z rodziny GAŁKÓW 

1800 † Ireny MORDECKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA XI — UKRZYŻOWANIE 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

UKRZYŻUJ SWOJĄ WOLĘ 

„Odnośnie do męki CHRYSTUSOWEJ, bądź roztropnie surową 

co do ciała swego, ćwicz się we wzgardzie sobie i w umar-

twieniu. 

Nie szukaj swej woli, przyjemności w niczym, bo to była 

przyczyna śmierci i męki CHRYSTUSA”LISTY, 12, SEGOWIA, LUTY 1589?. 

— JEZU, ukrzyżowany, daj nam wiarę żywą i ducha 

wyrzeczenia. 

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

STACJA XII — ŚMIERĆ JEZUSA 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

—żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

GDY CIERPISZ, CZYŃ JAK JEZUS – CIERP W MILCZENIU 

„Gdy doznasz goryczy i przykrości, pomnij na JEZUSA 

UKRZYŻOWANEGO i milcz. 

Żyj w wierze i nadziei i choćbyś chodziła wśród mroków, 

bo w tych mrokach BÓG zbliża się do duszy. 

Zdaj się we wszystkim na BOGA, do NIEGO bowiem 

należysz i ON cię nie zapomni. 

Nie myśl, że BÓG cię samą pozostawia, bo tym sprawiła-

byś MU przykrość”LISTY. 

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

