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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI PROROKA PROROKA PROROKA PROROKA IIIIZAJASZAZAJASZAZAJASZAZAJASZAIz 43,16-21 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 
wody; który wiódł na wyprawę 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«. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs126 
REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nasPan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nasPan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nasPan 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 poganami: 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Odmień znowu nasz los, 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 3,8-14 

Bracia: 
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. 
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 przez wiarę w 
Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez 
poznanie Chrystusa: 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 doskonałym, lecz pędzę, 
abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa 
Jezusa. 
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, 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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 12,13 Chwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo Boże 
Nawróćcie się do Boga waszego, 

On bowiem jest łaskawy i miłosierny. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 8,1-11 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w 
świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na 
środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 
takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go 
na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, nachyliwszy 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 na nią kamień«. I powtórnie 

nachyliwszy się, pisał na ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 
środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: »Niewiasto, gdzież 
oni są? Nikt cię nie potępił?«. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł 
do niej Jezus: »I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz«. 

 
CHRYSTUS I CUDZOŁOŻNICA, GUERCINO (BARBIERI, Giovanni Francesco) (1591, Cento - 1666, Bolonia), 

1621, olejny na płótnie, 98.2×122.7 cm, Dulwich Art Gallery; źródło www.dulwichpicturegallery.org.uk 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    BBBBENIAMINENIAMINENIAMINENIAMIN    
Był diakonem biskupa Abdasa. W 420, w czasach rządów perskiego 
króla Isdegerda, po dwunastu latach spokoju, bp Susy 

w Persji, Abdas, zburzył pogańską świątynię 
ognia. W odpowiedzi król Isdegard zagroził 

zburzeniem wszystkich kościołów 
chrześcijańskich, o ile Abdas nie 
odbuduje zburzonej świątyni… 
Abdas odmówił a król zrealizował swoją 
pogróżkę: kościoły zostały zburzone, 
Abdas został stracony i rozpoczął się 
okres prześladowań, trwający – jak się 

okazało – 40 lat. Choć sam Isdegerd 
umarł w 421 to jego syn i następca, 

Varanes, kontynuował niszczycielskie, 
prześladowcze dzieło ojca. 

Jedną z ofiar był Beniamin wyróżniający się odwagą i 
wymową. I on został aresztowany. Po dwóch latach wielu cierpień w więzieniu, 
dzięki interwencji ambasadora cesarza wschodnio-rzymskiego i na mocy traktatu, 
zawartego między cesarzem a Persami, król perski uwolnił Beniamina pod 
warunkiem jednakże zaprzestania działalności apostolskiej. 
Sytuacja jednak szybko się zmieniła. Beniamin nie zaprzestał publicznego 
głoszenia Chrystusa a Persja popadła ponownie w konflikt z cesarstwem. 
Prześladowanie chrześcijan rozpoczęlo się na nowo (uważano ich za 
zwolenników cesarskich). W rezultacie w 424 Beniamin został znów aresztowany. 
Dla wymuszenia wyparcia się wiary w Chrystusa zastosowano wobec niego 
najokrutniejsze męki: w paznokcie i inne miejsca wielokrotnie wbijano mu kolce. 
Lecz nie załamał się więc stracono go publicznie rozrywając wnętrze poprzez 
wbicie a następnie wyrwanie pala: pal dla zwiększenia cierpień obwiązany był 
pętlami ze sznura… 
Opis męki i śmierci Beniamina, w języku greckim i ormiańskim, zachował się do 
naszych czasów. (uroczystość 31 marca) 

il. ŚW. BENIAMIN, PAPAS, Nicolas (ur. 1960), współczesna ikona; źródło www.comeandseeicons.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W tym tygodniu 26-31.III nasi 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 chorych - u księży. 

 Wszelkie sprawy kancelaryjne należy również załatwiać w tym 
26-31.III tygodniu. W Wielkim Tygodniu kancelaria jest 
nieczynna. Będą załatwiane tylko sprawy losowe. 

 23.III (piątek)-1.IV (niedziela): Akcja zbiórki tzw. JAŁMUŻNY 

POSTNEJ. Pragnąc przywrócić ową prastarą praktykę 
chrześcijańską - wyraz troski wspólnoty o braci ubogich i 
potrzebujących, rodziny przeżywające 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!. 

 30.III (piątek): Ostatnie piątkowe DROGI KRZYŻOWE: 
 dla dzieci o 15:45 
 dla dorosłych o 17:30 
 dla młodzieży o 18:30 

Obecność na tym nabożeństwie wszystkich kandydatów 
do bierzmowania jest obowiązkowa. Jest to ostateczny 
termin składania podań do ks. arcybiskupa Kazimierza 
NYCZA z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania. 

 1.IV (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA: 
 poświęcenia palm przed każdą Mszą św. 
 spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierz-

mowania po Mszy św. o 10:30. Obecność obowiązkowa. 
 ostatnie GORZKIE ŻALE, bezpośrednio po sumie. Po nich 

spotkanie Kół Żywego Różańca. 
Za udział w Gorzkich Żalach można, we wszystkich 
kościołach w Polsce, raz w tygodniu, w okresie Wielkiego 
Postu, uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami 
(stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w 
intencjach Ojca św.) 

 o 20:00 Droga Krzyżowa, od krzyża na Łyczynie do 
kościoła. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian, nie 
tylko mieszkańców Słomczyna. 

 Na stoliku obok ołtarza św. Zygmunta wyłożone zostały 
obrazki z wizerunkiem naszej Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, wraz ze specjalnymi modlitwami oraz broszurki z 
historią obrazu. Każdy może zabrać Matkę Bożą ze sobą, 
wprowadzić Ją do swego domu i swojej rodziny. Ofiara za 
obrazki - dobrowolna. Dochód przeznaczony jest na 
przygotowanie paczek wielkanocnych dla dzieci z 
najuboższych rodzin. 

 Chrzty w kwietniu, tradycyjnie, w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych 8.IV na Mszy św. o 10:30, lub w ostatnią 
niedzielę kwietnia, 29.IV na sumie o 12:00. Zgłoszenia do 
31.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i 
chrzestnych w niedzielę 1.IV po Mszy św. o 18:00, w 
kościele. 

 Wpływają już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. Za wszystkie - serdeczne Bóg zapłać!. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 

Zapowiedź I: Grzegorz TADRZAK, kawaler z parafii św. Huberta 
w Zalesiu Górnym, i Maria SERAFIN, panna z Brześc, parafia 
tutejsza. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 

W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Franciszka GÓRSKA, † 20.III.2007, l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 

SSStttaaacccjjjaaa   IIIXXX    JJJEEEZZZUUUSSS   TTTRRRZZZEEECCCIII    RRRAAAZZZ   UUUPPPAAADDDAAA   PPPOOODDD   KKKRRRZZZYYYŻŻŻEEEMMM   

Podałem grzbiet mój bijącym 
i policzki moje rwącym mi brodę. 
Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i opluciem… 
Dlatego jestem nieczuły 
na obelgi… 
Uczyniłem twarz moją jak głaz. 
Ale Pan Bóg mnie wspomaga! 
Któż mnie potępi?por. Iz 50, 6. 7. 9a 
To już koniec. 
Jezu, jaki straszny ten upadek. 
Przywarłeś do ziemi, 
jakbyś ją chciał objąć całą 
jak matkę najmilejszą, 
która Cię nosiła, 
która Cię zbożami swoich pól, 
jak mlekiem wykarmiła.por. M. Konopnicka 
Jakbyś chciał ją ucałować 
na pożegnanie. 
Bo, gdy będziesz wywyższony, 
pociągniesz wszystkich do siebie.por. 

J 12, 32 
Nas nauczył Papież Polak 
całować ziemię. 
Umiłowanaś jest i moja. 
Panie, kazałeś mi podbić ten gród… 
wiecem go podbił… 
To Twoje miasto… 
Piotr, stając na wzniesieniu, 
począł wyciągniętą prawicą 

 
czynić znak krzyża, 
błogosławiąc "Urbi et Orbi".por. H. 

Sienkiewicz, Quo vadis, LXXI 
Gdybym zapomniał Ciebie - Ojczyzno 
moja, 

moje święte Jeruzalem, 
niech przywrze język 
do mego podniebienia 
i niech uschnie moja prawica, 
a Ty, Boże na niebie, 
zapomnij o mnie.por. ks. P. Skarga, Kazania 

Sejmowe 
Amen. Za Was i za siebie! 

SSStttaaacccjjjaaa   XXX    PPPAAANNN   JJJEEEZZZUUUSSS   ZZZ   SSSZZZAAATTT   OOOBBBNNNAAAŻŻŻOOONNNYYY   

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali 
Jezusa, wzięli Jego szaty i 
podzielili na cztery części. 

Wzięli także tunikę. 
Tunika zaś nie była szyta, ale cała 
tkana, od góry do dołu. 

Mówili między sobą: "Nie rozdzie-
rajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do 
kogo ma należeć",por. J 19, 23. 24 

Jezu, stanąłeś nagi wobec gawiedzi. 
Co przeżyłeś wtedy, Panie, 
Ty, który jesteś samą czystością, 
samą skromnością, 
samą świętością? 
Nie wstydź się, Panie. 
Dla mnie jesteś cały Święty 
i tylko Święty. 
Zasłonię Cię sobą. 
Wiem, za kogo cierpisz w tej stacji. 
Za miłość, która jest bezwstydną, 
która jest sprzedawaną, okłamaną, 
poniżaną, rozbieraną, nagą, 
wyuzdaną, brzydką, 
odpłatną przez rozpustnych. 
Naucz nas, Panie, miłości, 
która jest łaskawa, cierpliwa, 
która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy 
i wszystko przetrwa,por. 1 Kor 13, 4-7 
I żebyśmy nie usprawiedliwiali 
grzechu śmierci niewinnych 
i zgorszenia maluczkich, 
ekologiczną czułością 
nad zwierzątkami. 
Ach, ta trudna Polska! 

 
Wiem, że uczyniłeś moje ciało 
z mułu ziemi. 
Jestem człowiekiem stworzonym 
na Twój obraz i Twoje podobieństwo. 
Piękny jest człowiek, 
jeśli nie zniszczy tego obrazu, 
ale kto by zniszczył tę świątynię ciała, 
ręką Boga uczynioną, 
tego zniszczy sam Bóg.por. l Kor 3, 17 
Ja to widzę! 
Stanę kiedyś 
w nagiej prawdzie przed Tobą, Panie. 
Przenikasz i znasz mnie całego,por. Ps 

139, 1-4 
Błogosławieni są czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą.por. 

Mt 5, 8 

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. 
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Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 
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Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
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Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 


