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Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze 
choroby"choroby"choroby"choroby"Mt 8, 1796Por. Iz 53, 4. . . . Nie uleczył wszystkich chorych. Nie uleczył wszystkich chorych. Nie uleczył wszystkich chorych. Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakaJego uzdrowienia były znakaJego uzdrowienia były znakaJego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie mi przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie mi przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie mi przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie 440 bardziej  bardziej  bardziej  bardziej 
radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar złaradykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar złaradykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar złaradykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła97Por. Iz 53, 4-6 i zgładził "grzech świata" i zgładził "grzech świata" i zgładził "grzech świata" i zgładził "grzech świata"J 1, 29, , , , 
którego skutkiem jesktórego skutkiem jesktórego skutkiem jesktórego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do t właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do t właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do t właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do 307    
Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.    [KKK, 1505] 

CCCCZWARTA ZWARTA ZWARTA ZWARTA NNNNIEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA WWWWIELKIEGO IELKIEGO IELKIEGO IELKIEGO PPPPOSTUOSTUOSTUOSTU    
Z Z Z Z PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI PIERWSZEJ KSIĘGI SSSSAMUELAAMUELAAMUELAAMUELA1 Sm 16,1b.6–7.10–13a 

Pan rzekł do Samuela: »Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do 
Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla«. 
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest 
Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: »Nie zważaj ani na jego 
wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem 
człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, Pan natomiast patrzy na serce«. 
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. 
Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?”. 
Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. 
Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. 
Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający 
wygląd. Pan rzekł: »Wstań i namaść go, to ten«. Wziął więc Samuel róg z 
oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch 
Pana opanował Dawida. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs23 
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan mym pasterzem, nie brak mi niczegoPan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, 
Gdzie mogę odpocząć 
Orzeźwia moją duszę, 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
Przez wzgląd na swoją chwałę 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO EEEEFEZJANFEZJANFEZJANFEZJANEf 5,8–14 

Bracia: 
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie 
miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, 
nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, 
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje 
ci Chrystus”. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAJ 8,12b Chwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wieków 
Ja jestem światłością świata, 

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    JJJJANAANAANAANAJ 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 
rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloe« - co się tłumaczy: 
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to 
nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni 

przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja 
jestem”. 
Zaprowadzili więc tego 
człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A dnia tego, w 
którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do 
nich: „Położył mi błoto na 
oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: „Czło-
wiek ten nie jest od Boga, 
bo nie zachowuje szabatu”. 
Inni powiedzieli: „Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny 
może czynić takie znaki?” I 
powstało wśród nich roz-
dwojenie. Ponownie więc 
zwrócili się do niewido-

mego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To jest prorok”. 
Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 
nas pouczać?” I precz go wyrzucili. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: »Czy ty 
wierzysz w Syna Człowieczego?« On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, 
abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: »Jest Nim Ten, którego 
widzisz i który mówi do ciebie«. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i 
oddał Mu pokłon. 
il. UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO, WEISTLING, Morgan (ur. 1964, USA); źródło www.christcenteredmall.com 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    KKKKUNEGUNDAUNEGUNDAUNEGUNDAUNEGUNDA,,,, ZAKONNICA ZAKONNICA ZAKONNICA ZAKONNICA    
Urodziła się ok. 978. Była córką Zygfryda, hrabiego Luksemburga. W wieku 
ok. 20 lat została poślubiona Henrykowi II, księciu Bawarii, który po śmierci 
Ottona III w 1002 został wybrany królem Niemiec. 
Henryk i Kunegunda nie mieli dzieci, ale tworzyli zgodne i szczęśliwe małżeństwo. 
Żyli w ślubach czystości, choć Kunegundy nie ominęło oskarżenie o cudzołóstwo. 
Uwolniła się od niego przez poddanie się „sądowi bożemu” – przejściu po 
rozżarzonych lemieszach. Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał, by z nim 
dostąpiła zaszczytu koronacji na królową. Dokonał jej w Padeborn ówczesny 
arcybiskup Moguncji, św. Willigis. W 1014 Kunegunda udała się z mężem do 
Włoch, by w Rzymie z rąk papieża Benedykta VIII otrzymać koronę cesarską. 

W kanonizacyjnej bulli papieskiej przywołana jest 
legenda o tym, jak cesarzowa zasnęła i została 
przeniesiona do łóżka. Jej dwórka również przysnęła, 
a od trzymanej w jej dłoni świeci zajęło się łóżko 
Kunegundy. Ogień obudził cesarzową i jej dwórkę: 
zniknął, kiedy Kunegunda uczyniła znak krzyża… 
Fundowała liczne klasztory i opactwa, przyczyniła się 
do budowy katedry w Bambergu. Po śmierci męża, 
który rozdał większość majątku, wstąpiła do 
ufundowanego przez siebie klasztoru benedyktynek 
w Kaufungen. Ks. Piotr Skarga w "Żywotach 
Świętych" opisuje, jak podczas uroczystości 
poświęcenia tegoż klasztoru, po Liturgii Słowa, 
cesarzowa zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i 
odziała się w zgrzebny habit, a swój majątek 

przeznaczyła na fundacje kościelne i dobroczynne. 
Jako zakonnica służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. Nie wyróżniała 
się niczym w ubóstwie i posłuszeństwie, nie wymawiała się od żadnych prac, 
nawet służebnych. 
Zmarła w 1033. Zgodnie z życzeniem została pochowana obok męża w katedrze 
bamberskiej. Natychmiast zaczęto oddawać jej publiczny kult, który zatwierdził 
Innocenty III w 1200. Jest patronką Luksemburga, diecezji Bambergu, Niemiec, 
Litwy i Polski. (uroczystość 3 marca) 
il.: CESARZOWA KUNEGUNDA, rzeźba, katedra w Bambergu; źródło www.travelgermanyinenglish.com 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek: 
 15:45 dla dzieci; 
 17:30 dla dorosłych; 
 18:30 dla młodzieży. 

 GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę, po sumie. 
Za udział w Gorzkich Żalach można, raz w tygodniu, 
uzyskać - we wszystkich kościołach w Polsce - odpust 
zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski uświę-
cającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 2-5.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 Program – obok; a także w gablotce przed kościołem. 
 ZZZaaaccchhhęęęcccaaammmyyy!!!  do uczestnictwa w tym duchowym przygoto-
waniu do jak najgłębszego przeżycia NAJWAŻNIEJSZYCH 

ŚWIĄT CHRZEŚCIJANINA – Zmartwychwstania Pańskiego! 
 UUUwwwaaagggaaa!!!  Udział kandydatów do bierzmowania jest jednym 
z elementów przygotowania i dopuszczenia do przyjęcia 
tego sakramentu! 

 4.III (wtorek): Święto św. Kazimierza Królewicza. Dzień 
imienin Pasterza naszej archidiecezji ks. abpa Kazimierza 
NYCZA. Dostojnego solenizanta pppooo llleeecccaaammmyyy!!!  gorącym 
modlitwom wszystkich Państwa. 

 6.III (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. O 18:00 Msza św. 
wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, 
adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o powołania 
kapłańskie i zakonne z naszej parafii.   SSSeeerrrdddeeeccczzznnniiieee   zzzaaappprrraaassszzzaaammmyyy!!!  

 7.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci, 
w połączeniu z Drogą Krzyżową, o 15:45. Spowiedź 
1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 8.III (sobota): Wypominki o 17:30. Msza św. za zmarłych z 
wypominek o 18:00. 

 9.III (niedziela): 
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 12:00. 
Obecność przynajmniej jednego z rodziców ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwaaa!!!  

 Spotkanie dzieci kl. II i ich rodziców przygotowujące do 
I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 

 W ciągu dnia - KIERMASZ PALEMEK. Dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony jest na wyjazd wakacyjny dla najuboższych 
dzieci z naszej parafii. 

 Trwa, do 9.III (niedziela), akcja JAŁMUŻNY POSTNEJ. Zbierane są 
– w koszu przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - 
produkty o przedłużonym terminie ważności, i.e. mąka, kasza, 
ryż, makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. UUUfffaaammmyyy !!! , że nie 
zabraknie tych, którzy z miłością i zrozumieniem pomogą 
najbardziej potrzebującym w naszej parafii! 

 Parafialny zespół CARITAS, wraz z dziećmi ze szkoły w Słom-
czynie, przygotował pocztówki wielkanocne (wyłożone na 
stoliku obok ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Opłata 
za pocztówki min. 2,- zł. Dochód przeznaczony na przygoto-
wanie paczek wielkanocnych dla dzieci z najuboższych rodzin. 

 16.III (niedziela): Ostateczny termin zgłaszania się - do 
ks. Proboszcza - udających się na pielgrzymkę do Lourdes i 
Fatimy, celem wypełnienia karty pielgrzyma. Uczestnicy 
proszeni są o dobranie się w pary lub po trzy osoby - do 
wspólnego zamieszkiwania w czasie pielgrzymki. 

 Za ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego: BBBóóóggg   zzzaaapppłłłaaaććć !!! 
 Chrzty w marcu tradycyjnie w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych, 23.III, na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia do 
15.III w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 16.III po sumie, w kościele. 

 CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozlicze-
niach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym 
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym. 
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła. 

 Próby SCHOLI PARAFIALNEJ w poniedziałki o 19:30, w domu 
rekolekcyjnym. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr Krzysztof KOWALSKI, kawaler z parafii 

św. Wojciecha w Warszawie, i Dorota Anna PIÓRECKA, 
panna z Cieciszewa, parafia tutejsza 

Zapowiedź II: Andrzej Jan WENERSKI, kawaler z Turowic, parafia 
tutejsza, i Ewa KIDOŃ, wdowa z parafii św. Kazimierza 
Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Zapowiedź I: Jarosław Krzysztof MATULKA, kawaler z parafii 
NMP Wspomożycielki Wiernych w Zalesiu Dolnym, i Aldona 
OLESIŃSKA, panna ze Słomczyna, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Piotr ŚLIWKA, kawaler ze Słomczyna, parafia 
tutejsza, i Iwona Nina PAWLICKA, panna z parafii 
św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Adam CZUBA, † 17.II.2008, l. 58 
śp. Zbigniew KOWAL, † 25.II.2008, l. 46 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
 3-5.III (poniedziałek-środa): 

 8:45, 18:00 → DOROŚLI 
 10:30 → uczniowie szkół PODSTAWOWYCH 
 12:00 → uczniowie GIMNAZJUM 

 Młodzież PONADGIMNAZJALNĄ prosimy o uczestnictwo ze swoimi 
szkołami, lub w naszym kościele - wraz z dorosłymi. 

SPOWIEDŹ 
 4.III (wtorek): 

 8:30 – 9:45, 17:30 – 18:45 → DOROŚLI 
 uczniowie szkół PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM – podczas 
swoich nabożeństw pokutnych 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

STACJA VII: JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI 
Boże, w pocie konania porzucony 

- Tobie nasza wola i wybór 
i zgoda z dna klęski. 

Boże, któryś wszedł w śmierć 
- Tobie słabość człowiecza 

i kalectwo słów, 
wszystko dobro i wszystko zło 
nigdy do końca nie wydobyte z mroku. 

Boże, któryś wszedł w człowieczeństwo, 
w ludzkie przemijanie i człowieczą 

obojętność 
- Tobie nasza miłość, wiara, nadzieja 

ponad otchłanią nicości 
w otwartych ludzkich dłoniach. 

Przyjmij. 
ŻYCHIEWICZ, Tadeusz (1922, Bratkowice – 1994, Kraków) 

STACJA VIII: JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY 
Boleść okrutna przenika mą duszę, 
A serce me tonie wśród łez strumieni, 
Przeto korzący przed Stwórcą się kruszę, 
Żebrząc dla duszy mej jasnych promieni. 

Blaskiem pokoju rozjaśnij ciemności, 
Które okryły zbolałe me serce, 
Wyprowadź z otchłani mnie do jasności, 
Bym nie błądziła i nie żyła w męce. 

Panie! - Wysłuchaj me prośby i żale - 
Balsam Twej łaski niech mą duszę leczy, 
Abym żywota dni przeszła wytrwale, 
Pod Twymi skrzydłami doznała pieczy. 

nieznana więźniarka Konzentrationslager Mauthausen-
Gusen, 1943 

il.: DROGA KRZYŻOWA, FÜHRICH, Joseph von (1800, Chrastava – 1876, Wiedeń), 1844-6, kopia z 
kościoła św. Jana Nepomuka we Wiedniu, kościół św. Otmara, Wiedeń; źródło www.othmar.at 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  

PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


