„Bóg wywyższył Go nad wszystko […]
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano…”
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[…] w Jezusie imię świętego Boga zostało nam objawione i dane w ciele jako Zbawiciel60Por. Mt 1, 21; Łk I, 31 objawione przez to, kim On Jest, przez Jego Słowo

434 i
Ofiarę61Por. J 8, 28; 17, 8;17, 17-19. Stanowi ono centrum modlitwy arcykapłańskiej: »Ojcze
»Ojcze Święty … za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni
w prawdzie«J 17, 19. Ponieważ On sam "uświęca" swoje imię62Por. Ez 20, 39; 36, 20-21, dlatego Jezus "objawia" Imię OjcaJ 17, 6. Na końcu Jego Paschy Ojciec daje Mu imię
ponad wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale Boga Ojca63Por. Flp 2, 9-11.
[KKK, 2812]

SZÓSTA NIEDZIELA
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 50,4-7

WIELKIEGO POSTU

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą
strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani
się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
PSALM RESPONSORYJNYPs22
REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie 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 ŚW. 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, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 27, 11–54

JEZUS PRZED PIŁATEM. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik
zadał Mu pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział:
»Tak, Ja nim jestem.« A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie
odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Nie słyszysz, jak wiele zeznają
przeciw Tobie?” On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że
namiestnik bardzo się dziwił.
JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD. A był zwyczaj, że na każde święto
namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy
znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich
Piłat: „Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa,
zwanego Mesjaszem?” Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy
on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: „Nie miej
nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele

nacierpiałam się z Jego powodu.” Tymczasem arcykapłani i starsi
namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.
Pytał ich namiestnik: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam
uwolnił?” Odpowiedzieli: „Barabasza.” Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam
uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy: „Na
krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?”
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” Piłat, widząc, że nic
nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec
tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza
rzecz.” A cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze.” Wówczas
uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
KRÓL WYŚMIANY. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do
pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i
narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli
Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu
trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i
szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, królu
żydowski!” Przy tym pluli na Niego, brali
trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go
wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na
Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go
na ukrzyżowanie.
DROGA KRZYŻOWA. Wychodząc, spotkali
pewnego człowieka z Cyreny, imieniem
Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż
Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu
pić wino zaprawione goryczą. Skosztował,
ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali,
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad
głową Jego umieścili napis z podaniem Jego
winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też
ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej
stronie.
WYSZYDZENIE NA KRZYŻU. Ci zaś, którzy
przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali
głowami mówiąc: „Ty, który burzysz
przybytek
i w
trzech dniach
go
odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli
jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”
Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i
starszymi, szydząc, powtarzali: „Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz
wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.” Tak
samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
ŚMIERĆ JEZUSA. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: »Eli,
Eli, lema sabachthani?« To znaczy: »Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?« Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła.”
Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył
na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy
przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić.” A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym
głosem i wyzionął ducha.
…
PO ŚMIERCI JEZUSA. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na
dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał
Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego
zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik
zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi
i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: :”Prawdziwie, Ten był Synem
Bożym.”
il.: CHRYSTUS, ŚLENDZIŃSKI, Ludomir (1889, Wilno - 1980, Kraków); 1947, olejny na płótnie, 45×41 cm,
Galeria Ślendzińskiego, Białystok; źródło www.artyzm.com
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INFORMACJE PARAFIALNE
16.III (niedziela): NIEDZIELA PALMOWA
Poświęcenia palm przed każdą Mszą św.
O 19:00 specjalna DROGA KRZYŻOWA, odprawiana w terenie: od krzyża na Łyczynie, ulicami Baczyńskiego, Grzybowską i Żwirową, do cmentarza i następnie do kościoła.
Prosimy o przyniesienie świec lub lampionów.
ZZZaaappprrraaassszzzaaam
m
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.
16-23.III (niedziela-niedziela): WIELKI TYDZIEŃ i NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Najważniejszy czas w roku
każdego chrześcijanina: jeśli Chrystus nie zmartwych-

wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także wasza wiaraKor, 15-14
17-19.III (poniedziałek-środa)
Msze św. jak w dni powszednie: 7:30 i 18:00.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:
20.III (czwartek): WIELKI CZWARTEK
Msza Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy 18:00.
21.III (piątek): WIELKI PIĄTEK
Wspólna modlitwa poranna o 9:00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy przez cały dzień.
Liturgia Męki Pańskiej o 18:00.
22.III (sobota): WIELKA SOBOTA
Wspólna modlitwa poranna o 9:00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim - przez cały dzień.
Liturgia Wigilii Paschalnej o 19:00. Przynosimy
ze sobą świece!
Poświęcenie pokarmów:
♦ w kościele od 9:30 do 13:30, co pół godziny.
♦ na wioskach od 10:00
Ksiądz pojedzie następującą trasą: Łęg, Czernidła, Gassy,
Obory, Piaski, Cieciszew, Dębówka, Podłęcze, Brześce,
Kawęczyn, Wierzbówka, Kawęczynek, Szymanów.
Mieszkańcy wsi Piaski proszeni są o wybranie spośród
siebie kierowcy z samochodem, który podwozić będzie
księdza na poświęcenie pokarmów.

Od 9:30 do 18:30 ministranci rozlewać będą, ze
specjalnego pojemnika (zamiast wanny przed
kościołem), wodę święconą. NNNaaallleeeżżżyyy!!! przynieść własną
buteleczkę. Ofiary składane przy tej okazji
przeznaczone będą na fundusz ministrancki.
23.III (niedziela): WIELKA NIEDZIELA
Rezurekcja o 6:00.
m
Serdecznie ppprrrooosssiim
im
myyyiiizzzaaaccchhhęęęcccaaam
myyy!!! panów o niesienie w procesji
chorągwi i sztandarów. Prosimy też o wzięcie na procesję
wszystkich feretronów i poduszek procesyjnych. Niech ta
procesja rezurekcyjna będzie naprawdę uroczystą!
Pozostałe Msze św. o 8:45, 10:30 (chrzcielna) i 12:00.

W oba dni Świąt Wielkanocnych – tradycyjnie - nie
ma Mszy św. o 18:00.
Ostatnia - w Wielkim Tygodniu - możliwość skorzystania
ze spowiedzi:
17-18.III (pon.-wtorek): 7:00-7:30 i 17:30-18:15.
19.III (środa): 7:00-7:30.
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę oraz w Święta spowiedzi nie będzie.
W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna jest nieczynna.
Będą załatwiane tylko przypadki losowe.
Za ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego: BBBóóógggzzzaaapppłłałaaććć!!!
Serdeczne BBBóóóggg zzzaaapppłłałaaććć!!! za wszystkie dary złożone jako „JAŁMUŻNA
POSTNA”, a wypływające z dobroci serca. Będą one wielkim
wsparciem dla najbardziej potrzebujących!
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

30.III (niedziela): Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej po
sumie, na plebanii.
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.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Tomasz SERAFIN, kawaler z Brześc, parafia tutejsza
i Małgorzata Iwona LANKIEWICZ, panna z parafii Św.
Stanisława w Sobikowie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.
STACJA XI: JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
Oto Go kładą na krzyżu.
Będą przybijać do krzyża.
Młot nad gwoździem wzniesiony wysoko.
Teraz gwóźdź już w dłoń się wbił i ścięgna.
A teraz ze skórą i kośćmi
Twardość drzewa dosięga.
Twardość drzewa dostawa…
Dłoń krwawi…
Dłoń, która błogosławiła.
Dłoń, która uzdrawiała.
Ta prawa…
A teraz druga ręka.
Sam ją położył i czeka…
Młot. Gwóźdź.
A potem ciało i kość,
I krew, i znów twardość drzewa…
Dłoń, która nie wiedziała,
Ile dawała prawa,
Panie, któryś ratować się nie chciał,
Ta lewa…
Uratuj nas!
Stopy złożone na siebie
Przymocuj nas do krzyża.
Po równi potem obie
Przymocuj do nas krzyż,
Cierpiały, jedna za drugą…
Do rąk,
Gotowe!
Do nóg,
Krzyż się dźwiga…
Gdy serca nasze i myśli
Do błędnych zatęsknią dróg.
STACJA XII: JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
Agonia.
Gasnące spojrzenie.
Ostatnie słowa.
Z trudem chwytasz powietrze.
Masz gorączką spalone usta.
I te muchy…
Gaśniesz.
Nie było przy tym fleszy, reflektorów.
Nawet reportera zabrakło.
Były za to ludzkie hieny,
które wyczuwając żar człowieczego
bólu
wyłażą na światło dnia.
Cośmy z Tobą zrobili ?
Każde rozdygotane włókno
chciałbym przebadać choćby pod
lupą,
nie odpowiadaj zbyt szybko.
aby zrozumieć dlaczego?
Zstąp w ciszę.
Dlaczego taka cena?
Wtedy odpowiedź wypłynie z twoich
Dlaczego za mnie?
głębin.
W tym miejscu
Może usłyszysz ją
nie odpowiadaj słowami
prawdziwą
teologów „bo kochał”,
poza słowem?
tekst: NIEWĘGŁOWSKI, Wiesław, Aleksander, ks. (ur. 1941, Zbyczyn), wg "Miniatur Ewangelicznych"
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
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w trakcie Wielkiego Tygodnia – patrz Informacje Parafialne
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
w trakcie Wielkiego Tygodnia – nieczynna (patrz Informacje Parafialne)
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
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