Sw. Zygmunt
»Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!«
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GAZETKA PARAFII ŚW
W. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

NIEDZIELA PALMOWA - SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 50,4-7
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«.
PSALM RESPONSORYJNYPs126
REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.
Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 2,6-11

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i
to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich
i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus
jest Panem ku chwale Boga Ojca.
AKLAMACJAFlp 2,8-9

Chwała Tobie, Słowo Boże
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 23,1-49

JEZUS PRZED PIŁATEM. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i
poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy,
że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków
Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty
jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: »Tak, Ja nim jestem«.
Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w
tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą
naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to
usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że
jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach
również przebywał w Jerozolimie.
JEZUS PRZED HERODEM. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od
dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się,
że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma
pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w
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Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz
ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał
do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem
żyli z sobą w nieprzyjaźni.
JEZUS PONOWNIE PRZED PIŁATEM. Piłat więc kazał
zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady
oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego
człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja
przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w
Nim żadnej winy w sprawach, o które Go
oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a
oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go
więc wychłostać i uwolnię.
JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. A był
obowiązany uwalniać im jednego na święta.
Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij
nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za
jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił
do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go.
Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie
znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć.
Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni
nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby
Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat
więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało
spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a
który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
DROGA KRZYŻOWA. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z
Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za
Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, 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
waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą:
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie
nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?«
Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić.
UKRZYŻOWANIE. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam
Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz
Jezus mówił: »Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią«. Potem
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady
drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim,
wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: To jest król żydowski.
DOBRY ŁOTR. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc
go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My
przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze
uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: »Zaprawdę
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju«.
ŚMIERĆ JEZUSA. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż
do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się
przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: »Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mojego«. Po tych słowach wyzionął ducha.
PO ŚMIERCI JEZUSA. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i
mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które
zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się
w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które
Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.
il. powyżej: ECCE HOMO, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), ok. 1665,
olejny na płótnie, 52.5×37cm, Caylus Anticuario, Madryt; źródło: artyzm.com

Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie zapomniał, "że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami
wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel"393Katechizm Rzymski, 1, 5, 11; por. Hbr 12, 3[…] To nie złe
złe duchy ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i
krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach396Św. Franciszek z Asyżu, Admonitio, 5, 3.
[KKK, 598]
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INFORMACJE PARAFIALNE
1.IV (niedziela): Droga Krzyżowa (ze świecami/lampionami),
od krzyża na Łyczynie do kościoła, rozpoczynająca obchody
rocznicy śmierci Jana Pawła II, o 20:00.
2.IV (poniedziałek): II rocznica śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II. W godzinie Jego konania i śmierci modlić się
będziemy o jak najszybsze wyniesienie Go na ołtarze.
Rozpoczęcie Mszy św. o 20:30.
1.IV (niedziela): Początek WIELKIEGO TYGODNIA.
Od czwartku będziemy przeżywać ŚWIĘTE TRIDUUM
PASCHALNE. Porządek przedstawia się następująco:
5.IV (czwartek): WIELKI CZWARTEK:
Msza Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy o 18:00
6.IV (piątek): WIELKI PIĄTEK:
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
przez cały dzień
Wspólna modlitwa poranna w kościele o 9:00
Liturgia Męki Pańskiej o 18:00
7.IV (sobota): WIELKA SOBOTA:
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim przez cały dzień
Wspólna modlitwa poranna w kościele o 9:00
Poświęcenie pokarmów:
♦ w kościele od 9:30 do 13:30, co pół godziny
♦ na wioskach od 10:00
Ksiądz pojedzie następującą trasą: Szymanów,
Kawęczynek, Turowice, Wierzbówka, Kawęczyn, Brześce,
Podłęcze, Dębówka, Cieciszew, Piaski, Obory, Gassy,
Czernidła, Łęg. Mieszkańcy Obór proszeni są o wybranie
spośród siebie kierowcy z samochodem, który podwozić
będzie księdza na poświęcenie pokarmów.

Liturgia Wigilii Paschalnej o 19:00. Prosimy o
przyniesienie ze sobą świec.
8.IV (niedziela): WIELKA NIEDZIELA:
Rezurekcja o 6:00
Chorągwie nie będą niesione: przedłużyły się prace przy ich
renowacji (naprawa, pranie, wymiana drążków). Prosimy o
przyniesienie wszystkich feretronów i poduszek procesyjnych.
Pozostałe Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna) i 12:00.

W oba dni Świąt Wielkanocnych nie będzie Mszy św. o 18:00.
Ostatnia przed świętami możliwość skorzystania ze
SPOWIEDZI w Wielkim Tygodniu:
2-4.IV (poniedziałek-środa): od 7:00 do 7:30; a także
2.IV (poniedziałek): od 19:15 do 20:15
3.IV (wtorek): od 17:30 do 18:15.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz w
Święta spowiedzi nie będzie.
Wodę święconą (w specjalnych buteleczkach lub we
własnym naczyniu napełnianym ze specjalnego pojemnika)
można otrzymać w Wielką Sobotę od 9:30 do 18:30 w
kościele. Rozprowadzać ją będą ministranci. Ofiary składane
przy tej okazji przeznaczone będą na fundusz ministrancki.
W Wielkim Tygodniu kancelaria jest nieczynna. Będą
załatwiane tylko sprawy losowe.
15.IV (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na
Mszy św. o 12:00 (przełożone z racji Świąt Wielkanocnych).
Obecność wszystkich obowiązkowa.
15.IV (niedziela): Spotkanie rodziców z chrześcijańskim
psychologiem na temat różnych aspektów wychowania
dzieci i młodzieży oraz budowania wzajemnych relacji, w po
Mszy św. o 10:30, w domu rekolekcyjnym.
Na stoliku obok ołtarza św. Zygmunta wyłożone są obrazki z
wizerunkiem naszej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
wraz z modlitwami, oraz broszurki z historią obrazu.
Dobrowolne ofiary przeznaczone są 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.
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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Serdeczne Bóg zapłać! za wszystkie dary, wypływające z
dobroci serca, złożone jako jałmużna postna. Będą one
wielkim wsparciem dla najbardziej potrzebujących.
Także serdeczne Bóg zapłać! za ofiary, zbiorowe i
indywidualne, na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
WITAMY!
25.III.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Bartosz GOLISZEWSKI, Parcela
Joanna Maria BARAN, Parcela
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: 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.

DROGA KRZYŻOWA
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I niechaj wielkie będzie zmiłowanie.
Od Góry Jasnej ku biegunom nocy:
Bo zapatrujesz się na krzyżowanie,
I Eloj - lamma!… wołamy - pomocy!
por. C. K. Norwid, Maryjo, Pani Aniołów!

Całuję Twe święte rany.
Płaczę z Magdaleną
i z Piotrem, i z łotrem,
boś mi wszystko przebaczył.
Krzyż Twój całuję,
i słodkie drzewo, i słodkie gwoździe.
"Ja Ciebie kocham
Za Twoje konanie
I za śmierć więcej
Niż za zmartwychwstanie!"Z. Krasiński,
Ułamek

Spod krzyża widać dalej.
Widać cały świat
i tyle ludzkich krzyżów:
w Grabarce, w Szawlach,
w Katyniu i Miednoje,
w Ankonie, na Monte Cassino,
na Palmirach i w Loreto.
W Gdańsku i na Giewoncie.
To nie krzyż się chwieje,
to świat się chwieje!S. Kard. Wyszyński

Minął Nero,
jak mija burza, wicher, pożar,
wojna lub mór…
(a krzyż Chrystusa)
panuje z wyżyn watykańskich
miastu i światu. por. H. Sienkiewicz, Quo vadis,
Epilog
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[I] rzekł do Matki:
»Niewiasto, oto syn Twój«.
Następnie rzekł do ucznia:
»Oto Matka twoja«.por. J 19, 25
Jezu, teraz jest godzina
Twojej śmierci
i godzina Twego miłosierdzia.
Było już około godziny szóstej
i mrok ogarnął całą ziemię,
aż do godziny dziewiątej.
Słońce się zaćmiło
i zasłona świątyni
rozdarła się na pół.
Wtedy Jezus zawołał donośnym
głosem:
»Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego«.
Po tych słowach skonał,por. Łk 23, 44-46
Wykonało się…
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

K SI ĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
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

K AN CE L ARIA P AR AFIALN A

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, zygmunt.knc.pl, 1 kwietnia 2006
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