jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą…«
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To "w jaki sposób" [zmartwychwstaniemy] przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie; jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam już
zadatek 647 przemienienia naszego ciała przez Chrystusa:
Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak
[KKK, 1000]
również my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ 1405 mamy nadzieję zmartwychwstania534św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 18, 4-5.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO
Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 37, 12–14

POSTU

Tak mówi Pan Bóg:
»Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę
was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby
otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego ducha po
to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to
powiedziałem i wykonam«, mówi Pan Bóg.
PSALM RESPONSORYJNYPs130
REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
Dusza moja oczekuje Pana.
bardziej niż strażnicy poranka,
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 8–11

Bracia:
Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie
żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka.
Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli
natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze
względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych,
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was
Ducha.
AKLAMACJAJ 11, 25a.26

Chwała Tobie, Królu wieków
Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 11,3–7.17.20–27.33b–45

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto choruje ten,
którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: »Choroba ta nie zmierza
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony
chwałą”.
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w
miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: »Chodźmy
znów do Judei«.
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni
spoczywającego w grobie.
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na
spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: »Brat twój zmartwychwstanie«. Rzekła Marta do Niego:
„Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym”.
Rzekł do niej Jezus: »Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to?«
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn

Boży, który miał przyjść na świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i
zapytał: »Gdzieście go położyli?«.
Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli:
„Oto jak go miłował”.
Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?”.
A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: »Usuńcie kamień«.
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży
bowiem od czterech dni w grobie”.
Jezus rzekł do niej: »Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę Bożą?«. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
»Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał«. To powiedziawszy, zawołał donośnym
głosem: »Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!«. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich
Jezus: »Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić«.
Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus
dokonał, uwierzyło w Niego.
il. powyżej: WSKRZESZENIE ŁAZARZA, PRETI, Mattia (1613, Taverna Calabria - 1699, La Valleta); lata
1650-te, olejny na płótnie, 202×260 cm, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rzym; źródło www.wga.hu

PATRON TYGODNIA: ŚW. FRANCISZKA RZYMIANKA
Urodziła się w patrycjuszowskiej rodzinie w
Perrione koło Rzymu w 1384. W bardzo
młodym wieku wydano ją za Wawrzyńca di
Ponziani. Zamieszkali na Zatybrzu, w
pobliżu bazyliki św. Cecylii. Pan Bóg dał im
troje
dzieci,
których
wychowaniem
Franciszka zajęła się osobiście, nie
wyręczając się obcymi, jak to było wówczas zwyczajem w rodzinach magnackich.
Dbała o dom i o służbę, zabiegając nie
tylko o ich potrzeby doczesne, ale także
wieczne. Troskliwa i zapobiegliwa żona i
matka miała jeszcze czas, aby pomyśleć o
ubogich w mieście. Zadziwiała dobrocią,
życzliwością i pomocą sąsiedzką. Zaopatrywała sąsiednie kościoły w szaty i naczynia liturgiczne. W czasie epidemii, jaka nawiedziła Rzym w 1413-1414, z narażeniem
własnego życia usługiwała zarażonym.
Zagoniona w ciągu dnia umiała niejedną
godzinę nocy poświęcić na rozmowę z
Bogiem…
cd. na odwrocie
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INFORMACJE PARAFIALNE
9.III (niedziela)
Parafialny zespół CARITAS, wraz z dziećmi ze szkoły w
Słomczynie, przygotował pocztówki wielkanocne (na
stoliku obok ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy).
Opłata za pocztówki: min. 2,- zł. Dochód przeznaczony na
przygotowanie paczek wielkanocnych dla dzieci z
najuboższych rodzin.
Zakończenie akcji JAŁMUŻNY POSTNEJ. Zbierane są – w koszu
przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - produkty
o przedłużonym terminie ważności, i.e. mąka, kasza, ryż,
m
makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. UUUfffaaam
myyy!!!, że nie
zabraknie tych, którzy z miłością i zrozumieniem pomogą
najbardziej potrzebującym w naszej parafii!
Kiermasz palemek wykonanych przez dzieci ze szkoły w
Słomczynie. Minimalna opłata za palmę: 5,- zł. Dochód ze
sprzedaży przeznaczony będzie na dofinansowanie
wyjazdu wakacyjnego dla najuboższych dzieci z naszej
parafii. Liczymy na Państwa zrozumienie i składamy
serdeczne BBBóóógggzzzaaapppłłłaaaććć!!! za wszystkie ofiary.
Tydzień 10-16.III (poniedziałek-sobota)
Księża pragną odwiedzić chorych, którzy sami nie mogą
przyjść do kościoła, z posługą sakramentalną, aby i oni
mogli przeżywać Święta Zmartwychwstania Pańskiego w
łączności z Chrystusem. Zgłoszenia chorych - u księży.
Ostatnia – przed Świętami – możliwość załatwiania
spraw kancelaryjnych. W Wielkim Tygodniu kancelaria
będzie NIECZYNNA. Załatwiane będą tylko sprawy losowe.
14.III (piątek): Ostatnie nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ w
naszym kościele w tegorocznym okresie Wielkiego Postu:
15:45 dla dzieci;
17:30 dla dorosłych;
18:30 dla młodzieży.
Udział kandydatów do sakramentu bierzmowania na tym
w
w
wiiiąąązzzkkkooow
wyyy!!! Jest to bowiem ostateczny
ostatnim – ooobbbooow
termin składania podań do ks. abpa Kazimierza Nycza
z prośbą o udzielenie sakramentu!
16.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA
Poświęcenia palm przed każdą Mszą św.
Ostatnie GORZKIE ŻALE bezpośrednio po sumie.
Specjalna DROGA KRZYŻOWA, odprawiana w terenie: od
krzyża na Łyczynie, ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i
Żwirową, do cmentarza i następnie do kościoła.
Początek o 19:00. Prosimy o przyniesienie świec lub
m
lampionów. ZZZaaappprrraaassszzzaaam
myyy!!! wszystkich parafian.
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: BBBóóógggzzzaaapppłłałaaććć!!!
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 rozliczeniach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym.
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
W czasie wakacji planowane są, ze względu na ilość
chętnych, dwa obozy dla dzieci i młodzieży. Pierwszy - pod
kierownictwem ks. Marcina - 1-15.VIII nad jeziorem
Zdworskim (koszt 650- zł.); drugi – pod kierownictwem
p. Jolanty Kornaszewskiej, katechetki - 9-22.VIII w
Bieszczadach (koszt 700,- zł.). Zainteresowanych prosimy o
zapisywanie się u kierowników obozów.
Próby SCHOLI PARAFIALNEJ w poniedziałki o 19:30, w domu
rekolekcyjnym.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź II: Jarosław Krzysztof MATULKA, kawaler z parafii
NMP Wspomożycielki Wiernych w Zalesiu Dolnym, i Aldona
OLESIŃSKA, panna ze Słomczyna, parafia tutejsza
Zapowiedź II: 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. Marek MAKOWSKI, † 25.II.2008, l. 21
śp. Leokadia ŻUBER, † 29.II.2008, l. 75
śp. Magdalena ROSA, † 3.III.2008, l. 25
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
STACJA IX: JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI
Upadłeś.
Nie mogę podźwignąć Ciebie ani przekleństwem,
Ani szarpaniną.
Dlaczego biją Cię kiedy i tak leżysz martwy?
Zostawcie! Sam powstanie,
Aby nie zawieść Ojca i mnie.
Otwórzcie zamknięte oczy,
Rozluźnijcie zaciśnięte pięści.
Podnieś się.
Serce wali Ci młotem.
Masz nieprzytomne spojrzenie.
Podnieś się. Pomogę. Już niedaleko,
Kilkadziesiąt kroków.
Proszę, dojdź na wzgórze,
Niech się dokona podniesienie.
Proszę, dojdź na wzgórze,
Przecież obiecywałeś umrzeć
Za mnie.
STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
Zdejmij płaszcz, Panie,
Jeszcze tunikę.
Nie będą Ci potrzebne.
Skazany umiera nago.
W blasku dnia.
Chociaż szata przylgnęła do zaschniętych ran,
Trzeba ją zdjąć. Teraz dobrze.
Opadło z Ciebie wszystko,
Jak liście ścięte pierwszym przymrozkiem.
W wąziutkich strugach krwi
Upływa z Ciebie życie.
Odarto Cię ze wszystkiego.
I z tym Ci do twarzy.
Zostało najcenniejsze - prawda.
PICHAND, M. O.
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

PATRON TYGODNIA: ŚW. FRANCISZKA RZYMIANKA, cd.
Nie oszczędzone jej było cierpienie. Syn, Ewangelista, zmarł w 7 roku życia;
jedyna córka Agnieszka mając 6 lat. Podczas wojny króla Neapolu z papieżem jej
pałac, za wspieranie papieża, zrabowano. Pozostała sama: męża i syna skazano
na wygnanie. Po ich powrocie zachęciła męża do złożenia ślubu czystości…
Odtąd oddała się jeszcze gorliwiej modlitwie i posłudze ubogim. Rychło znalazły
się naśladowczynie, pragnące wieść podobny tryb życia: powstało stowarzyszenie
Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel uświęcenie
członkiń przez modlitwę, uczynki pokutne i miłosierdzie. Franciszka osiadła z nimi
przy kościele S. Maria Nova przy Forum Romanum i Colosseum (dziś kościół
Santa Francesca Romana z relikwiami św. Franciszki). Założyła pierwszy dom
opieki dla sierot w Rzymie. Po śmierci ostatniego syna, a następnie męża, sama
przyjęła habit…
Była obdarzona niezwykłymi łaskami mistycznymi. Bóg nawiedził Franciszkę
wizjami i darem ekstaz, zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet
wskrzeszania umarłych. Największym jednak przywilejem, jakim miała się cieszyć,
w hagiografii nader rzadkim, to częste oglądanie przy sobie Anioła Stróża.
Zmarła w 1440. Kanonizował ją Paweł V w 1609.
(uroczystość 9 marca
il. na stronie #1: ŚW. FRANCISZKA ROZDAJĄCA JAŁMUŻNĘ, BACICCIO (1639, Genewa - 1709, Rzym); ok.
1675, olejny na płótnie, J. Paul Getty Museum; źródło www.getty.edu
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 (Pt – Sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻ
ĘŻA
A

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.zygmunt.knc.pl, 9 marca 2008
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