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Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. 

Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. 

Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym 

związku w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa: 

Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy się z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która 

mieszka z nim, jest cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do siebie męża innej kobietyŚW. BAZYLI, MORALIA, REGUŁA 73: PG 31, 849 D - 853 B… [KKK, 2384.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 43, 16-21 
Tak mówi PAN, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już 

nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 

dawnych rzeczy. 

Oto JA dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. 

Czyż jej nie poznajecie? 

Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. 

Sławić MNIE będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni 

dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić MÓJ lud wybrany. 

Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie MOJĄ chwałę». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 126 (125), 1B-2B. 2C-3. 4-5. 6 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PAN BÓG uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy PAN odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między narodami: 

„Wielkie rzeczy im PAN uczynił”. 

PAN uczynił nam wielkie rzeczy 

i radość nas ogarnęła. 

Odmień znowu nasz los, o PANIE, 

jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą, 

niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością, 

niosąc swoje snopy. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 3, 8-14 
Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

CHRYSTUSA JEZUSA, mojego PANA. 

Dla NIEGO wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał CHRYSTUSA i znalazł się w NIM – nie mając mojej sprawiedliwości, 

pochodzącej z Prawa, lecz BOŻĄ sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze 

w CHRYSTUSA, sprawiedliwość pochodzącą od BOGA, opartą na wierze – 

przez poznanie GO: zarówno mocy JEGO zmartwychwstania, jak i udziału 

w JEGO cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do JEGO śmierci, 

dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, 

abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez CHRYSTUSA JEZUSA. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: 

zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 

pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej BÓG wzywa w górę, 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE. 

AKLAMACJAJL 2, 13BC Chwała TOBIE, SŁOWO BOŻE 

Nawróćcie się do BOGA waszego, 

ON bowiem jest łaskawy i miłosierny. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 8, 1-11 

JEZUS udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Cały lud schodził się do NIEGO, a ON, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do NIEGO kobietę, 

którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

powiedzieli do NIEGO: 

„NAUCZYCIELU, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. 

W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 

A TY co powiesz?» 

Mówili to, wystawiając GO na próbę, aby mieli o co GO oskarżyć. 

Lecz JEZUS, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 

A kiedy w dalszym ciągu GO pytali, podniósł się i rzekł do nich: 

«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». 

I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 

starszych, aż do ostatnich. 

Pozostał tylko JEZUS i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas JEZUS, podniósłszy się, rzekł do niej: 

«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 

A ona odrzekła: 

„Nikt, PANIE!” 

Rzekł do niej JEZUS: 

«I JA ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

 

WYBACZ — YOUNGSUNG, Kim (ur. 1973. Seoul, Korea) 

2008, olejny na płycie korkowej, 91×60 cm, ; źródło: pl.pinterest.com 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA X — PRZYJĄŁEŚ PANIE NA SIEBIE BICZ UPOKORZENIA 

z szat CIĘ JEZU odarli by CI zabrać godność 

CIEBIE który ten wszechświat okryłeś cudami 

lecz TY im pozwoliłeś by CIĘ poniżali 

tak po ludzku bezlitośnie niewzruszeni łzami 

odebrali CI wolność którą TY im dałeś 

by mogli z niej korzystać w prawdzie i miłości 

podnieśli jednak rękę by CI zabrać wszystko 

w zamian za żółć i gorycz szyderstwa i złości 

ile razy bliźnich odzieramy z nadziei 

gdy szydzimy publicznie często dla zabawy 

ile razy brutalnie brudnymi rękami 

obnażamy publicznie naszych bliźnich sprawy 

przyjąłeś PANIE na SIEBIE bicz upokorzenia 

otoczony przez szyderców odarty z godności 

TY który byłeś żywą świątynią za życia 

Ty BÓG CZŁOWIEK ideał dobra i miłości 

i ty jesteś oprawcą co rani bliźniego 

jeśli nie szanujesz go przez wszystkie dni 

i ty jesteś okrutny kiedy go obnażasz 

gdy go odzierasz brutalnie z godności i czci 

zapomnieliśmy PANIE żeśmy TWOIM CIAŁEM 

i że CIEBIE w ciele innych ludzi ranimy 

TY który na nas patrzysz poprzez wszystkie wieki 

wybacz nam gdy nie wiemy CHRYSTE co czynimy 

https://pl.pinterest.com/pin/505740233148848351/visual-search/?x=16&y=11&w=530&h=350&cropSource=6&imageSignature=858b4306c4451b54acc002ca2246bb62
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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.). 

 9.IV (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 10.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA 

 Zaczyna się WIELKI TYDZIEŃ. 
 Święcenie palm przed każdą Mszą św. 

 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 – 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 kończy się? 
 Nie ma ograniczeń nakładanych przez państwo na prze-

bywanie w kościele… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia KORYTEK 20.III.2022 l. 94 

śp. Krystyna SIBRECHT 19.III.2022 l. 91 

śp. Paweł BARAN 18.III.2022 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.IV 
(poniedziałek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
†Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

5.IV 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

6.IV 
(środa) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Marioli i Jerzego, w 31. rocznicę ślubu 

7.IV 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

8.IV 
(piątek) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1800 
†Genowefy i Zbigniewa GUTAOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

9.IV 
(sobota) 

730 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.IV 
(niedziela) 

845 
†Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

1030 †Leona BRUDNIEWSKIEGO. z racji imienin 

1200 †Anny OBCOWSKIEJ 

1800 † ks. Tadeusza KOWALIKA 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA XI — DWIE BELKI SKRZYŻOWANE OFIARA STRASZLIWA 

ukrzyżowali GOŁK 23, 33 

tak oto wygląda nasza droga do nieba 

dwie belki skrzyżowane ofiara straszliwa 

BÓG-CZŁOWIEK przybity gwoździami do krzyża 

nie ma innej łatwiejszej tylko ta prawdziwa 

z szat CIĘ JEZU już odarli z godności i czci 

teraz przybiją gwoździami sprawną ręką kata 

i powieszą CI nad głową kilka podłych słów 

tak byś cierpiał do końca wśród szyderstwa świata 

i rzucą jeszcze losy o TWOJĄ tunikę 

świat nienawidzi ubóstwa nie rozumie wiary 

ciągle krwawo się spiera o to co zostało 

nie wierzy w sens miłości cierpienia i kary 

i będą ciągle szydzić opętani pychą 

bluźnierstwem będą w CIEBIE rzucać jak kamieniem 

okrutni i nieczuli wobec MATKI BOGA 

która stoi pod krzyżem z bolesnym milczeniem 

o dobry czuły JEZU o MATKO bolesna 

a świat WAS przecież grzechem rani i ubliża 

bo WY ciągle jesteście w samym centrum świata 

złączeni jednym bólem pod szaleństwem krzyża 

TY bądź zawsze z nami MATKO gdy nadejdzie śmierć 

bo TY nas przeprowadzisz poprzez próg wieczności 

tą jedyną drogą co prowadzi do BOGA 

przez ból i cierpienie drogami miłości 

STACJA XII — W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO 

OJCZE,przebacz im,bo nie wiedzą, co czynią ŁK 23, 34 

a TY prosisz jeszcze OJCA aby im przebaczył 

między jednym a drugim śmiertelnym oddechem 

bo nie wiedzą że na BOGA podnoszą rękę 

nieświadomi co czynią zaślepieni grzechem 

dziś będziesz ze mną w raju szepnąłeś do łotra 

by i nam wystarczyło odwrócenie głowy 

gdy staniemy przed TOBĄ w ostatniej godzinie 

pozbawieni już ciała życia oraz mowy 

Niewiasto oto syn TWÓJ w cierniowej koronie 

przybity do krzyża po śmiertelnych znojach 

jakże boli ten widok JEJ matczyne serce 

jakże nam nie pamiętać oto MATKA TWOJA 

wisisz na drzewie hańby SYN BOGA ŻYWEGO 

i wołasz rozpaczliwie z dna ludzkiej czeluści 

tym strasznym zapytaniem co stoi przed światem 

o BOŻE mój BOŻE czemuś mnie opuścił 

obyśmy pamiętali TWE ostatnie słowa 

kiedy szeptałeś pragnę aby to się stało 

aby TWOJE cierpienie nie poszło na marne 

oraz zbawienie świata by się dokonało 

abyśmy mogli spokojnie powiedzieć te słowa 

OJCZE w ręce TWOJE powierzam ducha mego 

gdy staniemy przed BOGIEM z miłością i wiarą 

w imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO 

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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