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Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza; […] głębokie upokorzenie; […] skrucha […]. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. [KKK, 1439, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — BATONI, Pompeo Girolamo (1708, Lukka – 1787, Rzym) 

1773, olejny na płótnie, 138×100.5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI JOZUEGOJOZ 5, 9A. 10-12 
PAN rzekł do Jozuego: 

«Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». 

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 

czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego 

dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego 

samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli 

już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: POR. 9A) 

REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz PAN jest dobry 

Będę błogosławił PANA po wieczne czasy, 

JEGO chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się PANEM, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną PANA, 

wspólnie wywyższajmy JEGO imię. 

Szukałem pomocy u PANA, a ON mnie wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na NIEGO, a rozpromienicie się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i PAN go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 5, 17-21 
Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 

minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od BOGA, 

który pojednał nas z sobą przez CHRYSTUSA i zlecił nam posługę jednania. 

Albowiem w CHRYSTUSIE BÓG jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom 

ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu 

CHRYSTUSA spełniamy posłannictwo jakby BOGA SAMEGO, który przez nas 

udziela napomnień. 

W imię CHRYSTUSA prosimy: pojednajcie się z BOGIEM! ON to dla nas 

grzechem uczynił TEGO, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w NIM 

sprawiedliwością BOŻĄ. 

AKLAMACJAŁK 15, 18 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie”. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 15, 1-3.11-32 

W owym czasie przybliżali się do JEZUSA wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 

GO słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 

«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 

'Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada'. 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, 

zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 

własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam 

zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego 

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł 

świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 

świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: 

'Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja 

tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem 

mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby 

jednym z twoich najemników'. 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 

rzekł do niego: 

'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem'. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 

'Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 

pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 

cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn 

mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się'. 

I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, 

co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 

'Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego'. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 

tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: 

'Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale 

mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 

z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę'. 

Lecz on mu odpowiedział: 

'Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, 

do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten 

brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się'». 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
Stacja VIII — BO NA PUSTYNI GRZECHU DRZEWO OBUMIERA 

powiedz czy już jesteśmy suchym drzewem PANIE 

bo na pustyni grzechu drzewo obumiera 

i się nie zazieleni owoców nie wyda 

bez TWEGO miłosierdzia co źródło otwiera 

źródło które jest życiem płynącym z miłości 

z krzyża i przebaczenia które nas otacza 

i z najwyższej ofiary złożonej na krzyżu 

i z TWEGO miłosierdzia które nam przebacza 

dzisiaj płaczemy PANIE nad sobą i dziećmi 

bo nie szliśmy za TOBĄ z miłością i wiarą 

bo zabrnęli sami na pustynię grzechu 

i brak TWOJEGO prawa dziś jest dla nas karą 

pytam trwożnie o drogę dla mego narodu 

bo chciałbym aby został tym zielonym drzewem 

które owocuje w TWYM błogosławieństwie 

i dziękuje za wolność swego serca śpiewem 

i byśmy zrozumieli sens swojego życia 

tę prawdę co w cierpieniu i bólu się zbliża 

że to jedyny sposób by jasno zobaczyć 

perspektywę wieczności pod ciężarem krzyża 

krzyż więc niech nas umacnia i wyznacza drogi 

tam gdzie zielonym drzewem rośnie sprawiedliwość 

obyśmy byli drzewem którego owocem 

to wierność BOGU dobroć czułość oraz miłość 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeo_Batoni_003.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 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.). 

 27-30.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 
które prowadzi ks. KRYSTIAN STRYCHARSKI. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

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

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 R. 
 27.III (niedziela): 

 845, 1200 i 1800  MSZE ŚW. I NAUKI DLA DOROSŁYCH 
 1030  MSZE ŚW. I NAUKI DLA MŁODZIEŻY 

 28-30.III (poniedziałek-środa): 
 845 i 1800  MSZE ŚW. I NAUKI DLA DOROSŁYCH 
 1730  RÓŻANIEC ŚW. 

 30.III (środa): 
 1800 – 2000  MODLITWA UZDROWIENIA 

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

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 31.III (czwartek): Księża pragną odwiedzić chorych, którzy nie 
mogą przyjść do kościoła – z posługą sakramentalną – aby 
i oni mogli przeżywać ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
w łączności z CHRYSTUSEM. Zgłoszenia do wtorku: u Księży. 

 1.IV (piątek): III MIĘDZYPARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA. 
 Trasa, ok. 15 km, między kościołami parafialnymi w Kon-

stancinie. Rozpoczęcie o 1930 w parafii w Skolimowie. 
 Trasa i tempo dostosowane do różnych grup wiekowych. 
 Zakończenie po 100. 

 1.IV (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 2.IV (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA: 
 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA MARYI! Zapraszamy! w kolejne 

pierwsze soboty miesiąca na Mszę św. o 1800. 
 Po Mszy św. o 1800 – RÓŻANIEC. 

 Chrzty w kwietniu w WIELKANOC, 17 i 18.IV, na sumach, 
oraz w 4. niedzielę miesiąca, 24.IV, również na sumie 
(przygotowanie rodziców i chrzestnych 10.iv, po sumie, w kościele). 

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

 RÓŻANIEC jest najpotężniejszą bronią w walce o pokój 
między ludźmi. W związku z tym dzieci ze szkoły w Słomczy-
nie własnoręcznie wykonały małe RÓŻAŃCE W NARODOWYCH 

BARWACH UKRAINY. Dzieci proszą!, aby każdy, kto chce 

modlić się o pokój na Ukrainie, zabrał ze sobą RÓŻANIEC 
do domu i w tej intencji odmawiał go codziennie. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności i artykułów chemicznych 

dla najuboższych mieszkańców parafii. Produkty można 
składać do koszy wystawionych przy ołtarzu bocznym. 

 sprzedaż palemek wielkanocnych, baranków oraz świec, 
z przeznaczeniem zysku na pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. 

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. 

Ulotki wyjaśniające formularz PIT – w kościele. 
Dobroczyńcom Caritas składamy serdeczne podziękowania! 

 Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież na próby scholi, które 

odbywają się w każdy piątek o 1700 w domu rekolekcyjnym. 
W okresie WIELKIEGO POSTU spotkania rozpoczynają się po 
DRODZE KRZYŻOWEJ o 1630. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele (do 28.III): 

 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Teresa Iwona ZIEMSKA 16.III.2022 l. 76 

śp. Paweł Krzysztof RYBAK 13.III.2022 l. 49 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.III 
(poniedziałek) 

845 † Jerzego KOŁODZIEJA 

1800 o otwarcie serc kapłanów na światło DUCHA ŚWIĘTEGO 

29.III 
(wtorek) 

845 
† Józefy, Kazimiery i Bronisława PRZYBOROWSKICH, 

Narcyzy SZANCER 

1800 o nawrócenie grzeszników i łaskę wiary dla niewierzących 

30.III 
(środa) 

845 † Stanisława, Henryki, Stefana i Andrzeja KANABUSÓW 

1800 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

31.III 
(czwartek) 

730 † Marka PRZYWAŁY 

1800 † Mariana KANABUSA, w 15. rocznicę śmierci 

1.IV 
(piątek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
† Ryszarda i Mirosławy MILEWSKICH, 

Marcina MILEWSKIEGO 

2.IV 
(sobota) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 o nawrócenie grzeszników 

3.IV 
(niedziela) 

845 
† Małgorzaty BIERNACKIEJ, w 4. rocznicę śmierci, 

Wiesława BIERNACKIEGO, Jana ZAWADZANKO 

1030 † Jadwigi OKLEJ 

1200 
† Tadeusza GAŁKĘ, 

zmarłych z rodziny GAŁKÓW 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA IX —byleś wstał byleś doszedł aż do bramy krzyża 

ilu by już nie wstało ilu by zwątpiło 

ilu by przeklinało nieludzkie cierpienie 

a TY JEZU powstałeś przecież po raz trzeci 

aby się wypełniło TWOJE przeznaczenie 

a TY CHRYSTE powstałeś poszedłeś z pokorą 

chociaż tłum CIĘ poniżał lżył i upokarzał 

TY wiedziałeś że musisz dźwignąć grzechy świata 

aby wejść na krwawiący święty krzyż ołtarza 

może być nawet siedemdziesiąt siedem razy 

codziennie krok po kroku nasz koniec się zbliża 

i chociażbyś upadł jeszcze wiele wiele razy 

byleś wstał.byleś doszedł aż do bramy krzyża 

to trudne o bolesne to twarde warunki 

tu nie ma kompromisu tu trzeba ofiary 

tu potrzebne wartości nie dźwięczą jak złoto 

tu są jasne reguły nagrody i kary 

życie to nie jest giełda i umowne ceny 

to nie sprawa ustroju mody czy systemu 

musisz pójść za CHRYSTUSEM to jedyna droga 

bo te same warunki stawia BÓG każdemu 

przytul mnie PANIE czule gdy się w prochu tarzam 

podaj mi mocną rękę gdy już wstać nie mogę 

nie czekam JEZU cudu co mnie oszołomi 

bo TY w każdym człowieku przecież jesteś BOGIEM 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

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 
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