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TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 20, 1-17 

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: 

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli. 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej 

rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest 

na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz 

oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, 

jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do 

trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 

Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i 

przestrzegają moich przykazań. 

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż 

Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych 

rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i 

wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 

Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy 

ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja 

niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych 

bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 

wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego 

pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 

twój, da tobie. 

Nie będziesz zabijał. 

Nie będziesz cudzołożył. 

Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony 

bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, 

ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 19 

REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 
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REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 22-25 

Bracia: 

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 

ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla 

pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród 

Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. 

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co 

jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 

AKLAMACJAJ 3, 16 Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 

Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 13-25 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie 

oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie 

bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 

porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie 

z domu Ojca mego targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 

napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „«Jakim znakiem wykażesz 

się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: 

«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 

a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego 

ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 

wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 

nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 

świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. 

 

JEZUS OCZYSZCZA ŚWIĄTYNIĘ, MEI, Bernardino (1612, Siena – 1676, Rzym), ok. 1650, olejny na 

płótnie, 4155½ cali, muzeum J. Paul Getty, Los Angeles; źródło: www.getty.edu 

PATRON TYGODNIA: ŚW. MIKOŁAJ Z FILIE 

Mikołaj urodził się w 1417 w Filie 
(Szwajcaria). Ojciec jego był skromnym i 
prostym góralem, acz piastował ważne 
lokalne stanowiska. 

Początkowo zamierzał poświęcić się 
wyłącznie służbie Bogu. Ostatecznie 
jednak zawarł związek małżeński i miał 10 
dzieci: 5 synów i 5 córek. W latach 1433-
1460 pełnił służbę wojskową w randze 
oficera. Wyróżnił się łagodnością w 
traktowaniu jeńców, opieką nad kościołami 
i nad ubogimi. Zyskało mu to powszechny 
szacunek i wybrany został na radcę i 
kantonalnego sędziego oraz 
deputowanego do federacji kantonów 
szwajcarskich. 

W 1467, za zezwoleniem małżonki, wstąpił 
do klasztoru reformowanych 
benedyktynów nazywających się "Przyjaciółmi Boga". Jednak we śnie otrzymał 
napomnienie, że wolą Bożą jest, aby w rodzinnych stronach jako pustelnik budował i 
zachęcał do bogobojnego życia swoich współziomków. Dlatego założył w Ranft w 
pobliżu Filie mały domek i kapliczkę, gdzie modlitwę łączył z uczynkami pokutnymi. 
Sława pustelnika zaczęła ściągać do niego ciekawych i pobożnych. Korzystał z każdej 
okazji, by mówić o Panu Bogu i o konieczności zbawienia swojej duszy. [cd na 
odwrocie] 

il. ŚW. MIKOŁAJ Z FILIE, biblioteka uniwersytecka w Neuchâtel, źródło: bpun.unine.ch 
 

Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać  się nieobecny 309 i 

niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją 412 wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu i w 

zmartwychwstaniu swego 609 Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus ukrzyżowany jest więc "mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u 

Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi"1 Kor 1, 24-25. W zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec "na 648 

podstawie działania (swojej) potęgi i siły" okazał "przemożny ogrom mocy względem nas wierzących"Ef 1,19. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 272] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 19.III (niedziela): Imieniny pasterza archidiecezji ks. kard. 

Józefa GLEMPA, Prymasa Polski. Dostojnego solenizanta 
polecamy gorącym modlitwom wszystkich Państwa. 

 25.III (sobota): Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – DZIEŃ 

ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

wg następującego porządku: 
 Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:45. 

 Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu – 
bezpośrednio po Sumie. 

 26.III (niedziela): Rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH. 

Program przedstawia się następująco: 
 26.III (niedziela): 

 dorośli - 8:45 lub 18:00; 
 chorzy, cierpiący, starsi - 12:00; 
 uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum – 10:30. 

 27.III (poniedziałek), 28.III (wtorek), 29.III (środa): 
 dorośli - 8:45 lub 18:00; 
 uczniowie szkoły podstawowej - 10:30; 
 uczniowie gimnazjum – 12:00. 

 28.III (wtorek) SPOWIEDŹ: 

 dorośli – 8:30-9:45 i 17:30-18:45; 
 uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum - podczas 

swoich nabożeństw pokutnych. 
Oczekuje się, że młodzież ponad-gimnazjalna uczestniczyć 

będzie w rekolekcjach, wraz ze swoimi szkołami, w 
wyznaczonych miejscach, lub w naszym kościele wraz z 
dorosłymi. 

Niniejszy program wywieszony został również w gablocie 
przed kościołem. 

Apelujemy i zachęcamy do takiego ułożenia sobie czasu, by 
znaleźć możliwość wzięcia udziału w tych duchowych 
ćwiczeniach, przygotowujących do jak najlepszego 
przeżycia najważniejszych świąt dla chrześcijanina – 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 Wszystkie osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do 

Rzymu, proszone są o zgłoszenie się - w jak najszybszym 
terminie - do zakrystii lub kancelarii w celu wypełnienia 
specjalnej karty pielgrzyma. 

 26.III (niedziela): Akcja honorowego oddawania krwi pod 

hasłem: „Wielkopostny Dar Krwi – Darem Życia w Imię 
Boże”: przy kościele w Klarysewie, od 9:00 do 14:00. 

Zainteresowanych odsyłamy do plakatu w gablocie przed 
kościołem. 

 Za wpływające ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. 

 Chrzty w kwietniu tradycyjnie w pierwszym dniu Świąt 
Wielkanocnych 16.IV na Mszy św. o 10:30. Zgłoszenia 
chrztów do 8.IV w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 9.IV po Sumie w kościele. O ile 
będzie potrzeba drugi termin chrztów w kwietniu to 
IV niedziela miesiąca 23.IV, na Sumie. Zgłoszenia i 
przygotowania - jak dla chrztów świątecznych. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Mariusz Daniel NOWAKOWSKI, kawaler z 

Cieciszewa, parafia tutejsza, i Dorota WINIAREK, panna z 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii. 

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

PATRON TYGODNIA: ŚW. MIKOŁAJ Z FILIE, cd. 

Kiedy w 1473 nieomal doszło do wojny z Austrią, i gdy w 1481 wybuchła wojna 
domowa między stanami Szwajcarii Mikołaj interweniował, ratując pokój i jedność 
Szwajcarii, za co wdzięczni mieszkańcy nadali mu tytuł "Ojca Ojczyzny". 

"Brat Klaus" (Bruder Klaus), jak Go zwano, obdarowany został niezwykłymi 
charyzmatami - przez 19 lat, co potwierdził kanoniczny proces, jego pożywieniem była 
wyłącznie Eucharystia. Uciekano się do niego we wszelkich potrzebach, proszono o 
modły. Nawrócił wiele zbłąkanych dusz. 

Zmarł w 1487. W 1587, po zakończeniu okresu wojen religijno-politycznych w 
Szwajcarii, rozpoczął się proces kanoniczny. Choć w 1669 Klemens IX zezwolił na jego 
kult, to dopiero w 1947 Pius XII dokonał jego uroczystej kanonizacji, ogłaszając Go 
równocześnie głównym patronem Szwajcarii. (Uroczystość 21 marca) 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   VVV    SSSZZZYYYMMMOOONNN   ZZZ   CCCYYYRRREEENNNYYY   PPPOOOMMMAAAGGGAAA   DDDŹŹŹWWWIIIGGGAAAĆĆĆ    KKKRRRZZZYYYŻŻŻ    JJJEEEZZZUUUSSSOOOWWWIII    
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył. 

Był przymuszony, zapewne przez żołnierzy, bo podaje Ewangelia: 

"angariaverunt eum". A więc wywarli na niego presję, by chciał pomagać w 

dźwiganiu krzyża. Ale to nie był tylko przymus żołnierski, to był jakiś 

delikatny wpływ Boga, który niósł krzyż ludzkości. On też przymuszał 

człowieka, aby niósł krzyż ludzkości razem z Bogiem. W tej świętej 

wspólnocie zbawiania świata potrzebny był Bogu człowiek. 

Świat nie może być zbawiony jedynie przez Boga, bez udziału naszego. I 

człowiek nie może być zbawiony bez własnego udziału. W mojej duszy nic 

się nie odmieni bez osobistego wysiłku, bez współdziałania z Łaską Bożą. 

Człowiek więc musi dźwigać krzyż odkupienia. Nie możemy się zwolnić od 

tego obowiązku. Nie możemy stać z boku, jako rzesza widzów. Musimy 

wziąć czynny udział w trudzie Boga zbawiającego świat. 

Jakże to jest wysoce ludzkie, że człowiek nie zawdzięcza wszystkiego 

Bogu, że musi brać udział osobisty w trudzie - zbawiającego świat - Boga. 

To jest szacunek dla człowieka, dla mnie, dla każdego z nas. Ale zarazem 

jest to wskazanie, jak bardzo jesteśmy wszyscy Bogu i Kościołowi 

potrzebni w dziele Bożym na ziemi i w dziele Kościoła. 

Biorę więc krzyż Jezusowy, nie tylko mój, ale krzyż dzieła odmiany świata. 

Biorę krzyż Kościoła na swoje ramiona i niosę go z Chrystusem żyjącym w 

Kościele. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

SSStttaaacccjjjaaa   VVVIII    WWWEEERRROOONNNIIIKKKAAA   OOOCCCIIIEEERRRAAA   TTTWWWAAARRRZZZ   JJJEEEZZZUUUSSSOOOWWWIII    
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył 

Podanie pobożne zapisało nam to zdarzenie i przekazało wiekom. Oblicze 

Chrystusa, przez które przebija wielka godność Boga, zostało 

zniekształcone i zbrudzone przez samo życie. To, co najpiękniejsze, okryte 

zostało procesem ludzkiego życia i owocem "alchemii ludzkiej" tego 

świata. 

Czyż miałoby tak pozostać? Czyż Bóg może pozwolić, aby oblicze 

człowieka, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, miało być 

zniekształcone? 

Bóg nie pozwoli zniszczyć swoich planów. Nasze oblicze ma odbijać na 

sobie światło oblicza Bożego. Jeżeli życie ludzkie zniekształciło oblicze 

Boże na naszym życiu, jeżeli nie oszczędziło nawet oblicza Jezusa, to ktoś 

musi się przyczynić do tego, żeby temu obliczu przywrócić obraz Boży. 

I oto na drodze Jezusa stanął człowiek, aby obliczu jego przywrócić światło 

Boże. Odtąd Weronika stała się symbolem i wzorem. 

To nasze zadanie - ocierać oblicza ludzkie, omywać z nich trud i pot życia, 

przywracać człowiekowi właściwy obraz Boży, przywracać mu radość, 

piękno nadane przez Boga, uczłowieczać człowieka, dźwigać go a nie 

spychać, podnosić i podtrzymywać. 

Jakże to wspaniałe zadanie dla każdego z nas! 

Jeśli moje oblicze duchowe będzie czyste, to w mej duchowości, jak w 

przecudnym jakimś roztworze odmładzającym, będę maczać swoje pióro, 

którym odczyszczę każdą twarz. Czyż słowo wypowiedziane i napisane nie 

jest zdolne omywać ludzkość i każdego człowieka? Czyż niekiedy nie 

rozpogodzi się serce, czytając myśl podniosłą i dźwigającą wzwyż? Czyż w 

mojej pracy i w moim trudzie pisarskim nie mogę być naśladowcą tej 

niewiasty, która, według podania, zabiegła drogę Chrystusowi, ażeby omyć 

Jego oblicze? 

Spojrzę na moich braci, którzy utrudzeni idą drogą życia. To jest Chrystus 

idący po kalwaryjskiej drodze, uznojony, umęczony. Podejdę do Niego i 

otrę Jego twarz, aby znowu była ludzką i - Bożą. 

Ojcze nasz … 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

rozważania: Stefan kard. WYSZYŃSKI, Droga Krzyżowa dla pracowników pióra, 1959 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA 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 
 


