Sw. Zygmunt
”On dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”
GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z KSIĘGI JOZUEGOJoz 5,9a.10-12

Pan rzekł do Jozuego: »Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską«. Rozłożyli się
obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego
dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy
jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia.
Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi.
Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z
plonów ziemi Kanaan.
PSALM
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REFREN:

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg
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 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 ŚWIĘTEGO 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 pojednał ze sobą świat, nie poczytując
ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. 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, Słowo Boże
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 15,1-3.11-32

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „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 majątku, która na mnie przypada’. Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w
dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój
żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie
jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z
najemników’. Wybrał 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 Bogu i względem ciebie, już nie
jestem godzien nazywać się twoim synem’.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą suknię i
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. I
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zaczęli się bawić.
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
znaczy. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. Na to rozgniewał się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 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 przy mnie i
wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’«.
POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO, POYNTER, Edward John (1836, Paryż - 1919, Londyn), 1869, olejny na
płótnie, 92x121.2cm, kolekcja czasopisma Forbes, Nowy Jork, USA; źródło cgfa.sunsite.dk
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PATRON TYGODNIA: ŚW. EDWARD, MĘCZENNIK
Urodził się w 963. Był najstarszym synem Edgara Spokojnego, króla Anglii. Miał
zaledwie 12 lat, gdy objął tron po ojcu. Za doradcę obrał sobie Dunstana, prymasa
Anglii (późniejszego świętego).
Za jego panowania nastąpiła reakcja przeciw
prochrześcijańskiej polityce ojca. W 978,
wracając z polowania, udał się na zamek Corfe,
aby odwiedzić macochę i młodszego brata.
Zanim zsiadł z konia, napadli go i zamordowali
najemnicy nasłani przez macochę…
Grób Edwarda otoczono czcią, którą wzmógł
rozgłos cudów, mających miejsce za jego
wstawiennictwem. Chociaż zabójstwo miało
podłoże polityczne i dynastyczne, kościół w
Anglii uznał go za męczennika, który zginął z rąk
pogan. Prymas Dunstan dokonał uroczystego
przeniesienia relikwii do opactwa w Shaftesbury,
do jego grobu zaczęły przychodzić pielgrzymki, a
Pan Bóg wsławił jego sanktuarium dalszymi
cudami …
Relikwie Edwarda przetrwały schizmę Henryka VIII, miejsce ich ukrycia wszelako
odnaleziono dopiero w XX w. W 1982 przekazano je rosyjskiej cerkwii
(uroczystość 18 marca)
prawosławnej w Anglii, gdzie znajdują się do dzisiaj.
il. ŚW. EDWARD MĘCZENNIK, ikona, St. Edward Brotherhood, Woking, UK; źródło www.orthodox.net

Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu. Z pomocą łaski
wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli 1439 go popełnili, jak syn marnotrawnyPor. Łk I 5,11-31. powierzają się miłosierdziu naszego Ojca niebieskiego. W ten
sposób osiągają doskonałość miłości.
[KKK, 1700, fragm.]
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INFORMACJE PARAFIALNE
Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane
wg następującego porządku:
DROGA KRZYŻOWA: w każdy piątek Wielkiego Postu
dla dzieci o 15:45
dla dorosłych o 17:30
dla młodzieży o 18:30
GORZKIE ŻALE: w każdą niedzielę Wielkiego Postu
bezpośrednio po sumie
18.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców
przygotowujące do I Komunii św. o 18:00.
19.III (poniedziałek): Uroczystość św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. W trzechsetną rocznicę powstania
Gorzkich Żali w kościele w Mirkowie odbędzie się specjalny
koncert. Usłyszymy współczesną wersję tego nabożeństwa z
akompaniamentem pianina i perkusji. Początek o 19:15.
Wstęp wolny. W imieniu ks. Proboszcza z Mirkowa
serdecznie wszystkich zapraszamy!
23.III (piątek)-1.IV (niedziela): Akcja zbiórki tzw. JAŁMUŻNY
POSTNEJ. Ta prastara praktyka chrześcijańska w wielu
parafiach uległa zaniedbaniu - także i w naszej! – w
ostatnich latach, a był to wszak wyraz troski wspólnoty o
braci ubogich i potrzebujących. Dlatego, pragnąc ową
praktykę przywrócić, zostanie w naszym kościele
zorganizowana zbiórka produktów żywnościowych dla
rodzin, które przeżywają kryzys materialny. Zbierane będą
produkty o przedłużonym terminie ważności, tj. mąka,
cukier, herbata, kasza, ryż, makaron, dżemy, konserwy itp.
Wszystkich parafian, którzy mogą i pragną podzielić się tym
co posiadają, z tymi, którym niedostaje, prosimy o
pozostawianie darów w koszu, który będzie wystawiony przy
ołtarzu Św. Zygmunta. Bóg zapłać!.
25.III (niedziela): Na Mszy św. o 10:30 śpiewać będzie chór
z Konstancina-Jeziornej, wykonujący muzykę Gospel
(muzyka religijna, pochodzenia murzyńskiego, wywodząca
się z doświadczeń i przeżyć wiary tej grupy chrześcijan).
W związku ze wznowieniem kultu Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w naszej parafii, przygotowane zostały obrazki z Jej
wizerunkiem wraz ze specjalnymi modlitwami oraz broszurki
z historią obrazu znajdującego się w naszym kościele. Każdy
z nas będzie mógł zabrać niejako Matkę Bożą ze sobą,
wprowadzić Ją do swego domu i swojej rodziny. Obrazki
wyłożone są na stoliku obok ołtarza Św. Zygmunta i Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Ofiara za obrazki dobrowolna.
Dochód przeznaczony zostanie na przygotowanie paczek
wielkanocnych dla dzieci z najuboższych rodzin.
Wpływają już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego. Za wszystkie serdeczne Bóg zapłać!.
Chrzty w marcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie
o 12:00.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ODESZLI
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona:
śp. Mieczysław OLESIŃSKI, † 12.III.2007, l. 82
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
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Idę za Tobą, Panie,
ja - zimny człowiek z końca XX
O Boże, co się tam stało?
wieku.
Strzał!
Idę z komputerem,
Strzał w Papieża.
liczę Twoje upadki.
Osunął się.Krew na białej sutannie.
Zapisuję.
Jezus, Maryjo!
Zrobię reportaż.
Koniec z nami.
W Polsce Prymas umiera.
Tu strzelają do Papieża.
Dlaczego to zrobili?
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Rozejdźcie się,
Ojciec Święty jest w klinice.
Ludzie, rozejdźcie się!
O, nie!
My stąd nie odejdziemy,
aż się stanie cud.
Matko Boska
z Fatimy
z Lourdes,
z Jasnej Góry
i z Krakowa.
Księżno Łowicka!
O cud żebrzemy.
Ocal Go!
Zachowaj Go
dla świata,
dla Kościoła,
dla Polski.
O Panie, Panie!
Komuś Ty dał rząd nad światem?
I tu chcesz założyć swoją stolicę,
w tym mieście?por. H. Sienkiewicz, Quo vadis, LVI
Kiedy byłeś młodszy,
opasywałeś się sam
i chodziłeś, gdzie chciałeś.

Gdy będziesz starszy…
inny cię przepasze
i poprowadzi,
dokąd nie chcesz…
Paś owce moje!
Pójdź za Mną!por. J 21, 18-19
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A szło za Nim mnóstwo ludzi,
Także kobiet, które zawodziły
i płakały nad Nim.
Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
Córki jerozolimskie,
nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą
i nad własnymi dziećmi!por. Łk 23, 28
Jeśli z zielonym drzewem
tak czynią,
cóż się stanie z suchym?por. Łk 23, 31
Wiem, Panie,
że nie potrzebujesz
płaczliwej litości.
Płaczcie nad sobą
i nad dziećmi polskimi,
bo są biedne
i grzech im grozi.
Wiem, że kobiety tak dużo mogą,
ale nie zabraniaj im płakać.
Pośród nich jest i moja mama.
Ona wszystko pamięta.
Nosiła mnie do Ciebie,
gdy byłem dzieckiem.
Brałeś mnie w objęcia
i błogosławiłeś mi.
Ona dała pięć chlebów
i dwie ryby w serwetkę,
żebym mógł iść na kilka dni
i słuchać Twoich kazań.
To moje chleby rozmnożyłeś. Panie,
bo oszczędzałem.
I moje ryby.
Ja to wszystko pamiętam
i mama pamięta.
Nie zabraniaj im płakać.
Bo ja już
i płakać nie umiem,

ale…
Jeszcze się kiedyś nawrócę Chrystusie
Jeszcze do Ciebie powrócę Chrystusie.
I z taką wielką żałobą
Będę się korzył przed Tobą Chrystusie.
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie Chrystusie.por. J. Tuwim

rozważania: bp. Józef ZAWITKOWSKI (ks. TYMOTEUSZ), Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu, 1998
ilustracje: VIA CRUCIS, SCHEFFLER, Felix Anton (1701, Monachium – 1760, Praga), 1757, kościól św.
Marcina, Ischl, Seeon (diecezja Monachium); źródło: www.vatican.va

M SZE ŚW I ĘTE
Niedziela i uroczystości obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

K SI ĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K AN CE L ARIA P AR AFIALN A
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
Dni powszednie
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa):
Niedziela i święta:
nieczynna
E-mail:
swzygmunt.slomczyn@op.pl

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 18 marca 2006
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