
   

»»NNIIEE  RRÓÓBBCCIIEE  ZZ  DDOOMMUU  OOJJCCAA  MMEEGGOO  TTAARRGGOOWWIISSKKAA……««  

NR XI/2009 (361) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 15 MARCA 2009 

Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

O ile Prawo i Świątynia Jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela okazją do "sprzeciwu"Por. Łk 2, 34 wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy 

była dla nich rola Jezusa w odpuszczaniu grzechów, będącym w sensie ścisłym dziełem BożymPor. Łk 20, 17-18; Ps 118, 22. [KKK, 587] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
JEZUS WYPĘDZAJĄCY KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI, BALZE, Raymond (1818, Rzym -1909, Paryż), gwasz na 

papierze, Musée Ingres, Montauban; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 20,1-17 

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: 

»Ja jestem Pan, twój Bóg, którym 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 strzegą moich przykazań. 

Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, 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 

twego Boga, Pana. 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. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 

wszystko, co jest na 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 twój Bóg, 

Pan, 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. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 

słodsze od miodu płynącego z plastra. 

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, Królu wieków 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

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. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GABRIEL LALLEMANT 

Urodził się w 1610 w Paryżu. Był synem adwokata. 

Mając 20 lat rozpoczął nowicjat w zakonie 
jezuitów. Dwa lata później, po ślubach za-
konnych, zaczął pracę od nauczania w szko-
le w Moulins. Później studiował teologię 
Bourges. W 1638 otrzymał święcenia 
kapłańskie. Następnie nauczał w szkole 
w La Flèche, wykładał filozofię w Moulins i 
pełnił funkcję prefekta w Bourges. 

W 1646 przybył do Quebec na misje 
(przełożonym prowincji był jego krewny 
Hieronim Lallemant), spełniając w ten 
sposób wiele lat wcześniej ukształtowane 
powołanie i złożone śluby. 

Dwa lat później rozpoczął misję wśród 
Huronów jako asystent o. Jana de Brébeuf. 
Pół roku po przybyciu (1649) około 1000 
Irokezów napadło na niewielkie miasteczko 
Saint Ignace w Ontario, a po jego zdobyciu 
udało się do misji św. Ludwika, gdzie 
przebywali misjonarze. Jan de Brébeuf 
i Gabriel Lallemant zostali schwytani. 

Rozebrano ich, wyrwano paznokcie i za-
wleczono do Saint Ignace. Tam przywiązano do pali. Rozpoczęły się dalsze 
tortury. 16 marca o 16:00 zmarł o. Jan. Dwie godziny później wściekłość Irokezów 
skupiła się na Gabrielu. Męczarnie trwały do 9:00 następnego ranka. Żadna część 
jego ciała nie została oszczędzona – w oczy wbito mu żarzące się węgle… „Moja 
wytrwałość jest wytrwałością Boga. W nim mogę wszystko…”- miał się modlić. 

Postawa męczenników wzbudziła podziw oprawców. Ponieważ jakoby odwaga 
miała źródło w sercu, ich serca zostały przez Indian zjedzone… 

Beatyfikowany w 1925, kanonizowany w 1930 przez Piusa XI w grupie 8 męczen-
ników kanadyjskich. Część relikwii znajduje się w Quebec. Gabriel jest patronem 
Kanady. (uroczystość 16 marca) 

il.: ŚW. GABRIEL LALLEMANT, MCNAB, Donald Guthrie, rycina na podstawie olejnego oryginału; 
źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0347/m060704_06070001899_p.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SOJ_Saint_Gabriel-Lallemant.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:40. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio 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-
ającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 21.III (sobota): Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 18:00. 
 22.III (niedziela): Na sumie o 12:00 gościć będziemy ks. bpa 

Tadeusza PIKUSA. Ks. biskup w sposób uroczysty dokona 
obłóczyn ks. Proboszcza w szaty prałackie. Na tę 
uroczystość zapraszamy! wszystkich parafian. 

 22-25.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Apelujemy i zachęcamy! do wzięcia udział w tych duchowych 

ćwiczeniach przygotowujących do jak najgłębszego przeży-
cia najważniejszych świąt dla chrześcijanina – Zmartwych-

wstania Pańskiego. Program – obok. 
 Uwrażliwiamy kandydatów do bierzmowania, że udział w 

rekolekcjach jest jednym z elementów przygotowania 
i dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu! 

 28.III (sobota): Wyjazd (w godzinach popołudniowych) do ki-

na na film o ks. Jerzym Popiełuszce, połączony z nawie-
dzeniem grobu i muzeum poświęconego ks. Jerzemu przy 
kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Koszt biletu 
i autokaru: 35.- zł. Zapisy: u księży do 21.III (sobota). 

 Rozpoczyna się wielkopostna zbiórka żywności dla najuboż-
szych rodzin z naszej parafii. Przez trzy kolejne niedziele 
zbierane będą – w koszu przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy - produkty o przedłużonym terminie ważności, 
ie. mąka, kasza, ryż, makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. 

 Wpływają już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. Za wszystkie - serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny zespół CARITAS, wraz z dziećmi ze szkoły w Słom-

czynie, przygotował pocztówki wielkanocne (wyłożone na sto-
liku obok ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Opłata 
min. 3,- zł (kwota pokrywająca koszta wyrobu). Dochód 
przeznaczony na przygotowanie paczek wielkanocnych dla 
dzieci z najuboższych rodzin. 

 Chrzty w marcu w 5tą niedzielę miesiąca, 29.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 21.III w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 22.III po Mszy św. 
o 18:00, w kościele. 

 Przy przekazywaniu 1% podatku, w ramach rozliczenia 
za rok 2008, pamiętajmy o Caritas! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Łukasz PIÓRECKI, kawaler z Czernideł parafia tutej-

sza, i Monika WIECZOREK, panna z parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Janusz KAZIMIERCZAK, kawaler z parafii Chrystusa 

Króla w Jabłonowo Zamek, i Monika KONOPKA, panna 
z Brześc, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Zbigniew Michał BOROWSKI, kawaler z parafii 

tutejszej, i Monika SZEDZIŃSKA, panna z parafii 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Baniosze 

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. Jerzy STAROSZ, † 28.II.2009, l. 62 

śp. Zbigniew OKLEJ, † 8.III.2009, l. 52 

śp. Marianna KORYTEK, † 11.III.2009, l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
 22.III (niedziela): 

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

 23-25.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 
 24.III (wtorek): 

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

swoich nabożeństw pokutnych 
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA V: SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI 
Szymon z Cyreny wraca z pracy, jest w dro-

dze do domu, gdy trafia na ten smutny 

orszak skazańców – dla niego, być może, 

zwyczajny to widok. Żołnierze korzystają 

z prawa przymusu i wkładają krzyż na barki 

jemu, mocnemu chłopu ze wsi. Cóż za przy-

krość musiał przeżywać będąc niespo-

dziewanie wciągniętym w los tych ska-

zańców! Robi to, co musi robić, oczywiście 

z wielką niechęcią. 

Ewangelista Marek wraz z nim wymienia 

jednak i jego synów, którzy najwyraźniej byli 

znani jako chrześcijanie, jako członkowie tej 

wspólnotyMk 15,21. Z niechcianego spotkania 

wypłynęła wiara. Towarzysząc Jezusowi i 

dzieląc ciężar krzyża Cyrenejczyk zrozumiał, 

że to była łaska wspólnego kroczenia z Ukrzyżowanym i pomagania mu. 

Tajemnica cierpiącego i milczącego Jezusa poruszyła jego serce. 

Jezus, którego boska miłość mogła i może wyłącznie odkupić całą ludz-

kość, chce byśmy współuczestniczyli w Jego krzyżu, aby dopełnić to, czego 

jeszcze brak jego udrękomKol 1, 24. Zawsze gdy z dobrocią wychodzimy na 

spotkanie kogoś cierpiącego, kogoś prześladowanego i bezbronnego, dzie-

ląc z nim jego cierpienie, pomagamy nieść krzyż Jezusowi. Przez to otrzy-

mujemy zbawienie i sami możemy przyczynić się do zbawienia świata. 

STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 
„Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego 

oblicza nie zakrywaj przede mną”Ps 27, 8-9. 

Weronika – według tradycji greckiej Bereni-

ke – uosabia to gorące pragnienie, wspólne 

wszystkim pobożnym ludziom Starego Tes-

tamentu, pragnienie wszystkich ludzi wierzą-

cych, by ujrzeć oblicze Boże. Tym niemniej, 

na Drodze Krzyżowej Jezusa, początkowo nie 

czyni ona nic ponad posługę kobiecej 

dobroci: ofiaruje Jezusowi chustę. Nie liczy 

się z brutalnością żołnierzy, nie obezwładnia 

jej też strach uczniów. Jest obrazem dobrej 

kobiety, która pośród niepokoju i zaćmienia 

serc zachowuje odwagę bycia dobrym, nie 

pozwala by jej serce się przyćmiło. 

»Błogosławieni czystego serca – powiedział 

Pan w Kazaniu na Górze – albowiem oni Boga oglądać będą«Mt 5,8. 

Początkowo Weronika widzi jedynie umęczone i naznaczone bólem 

oblicze. Uczynek miłości wyciska jednak w jej sercu prawdziwy obraz 

Jezusa: w Obliczu ludzkim, pełnym krwi i ran, dostrzega Oblicze Boga 

i jego dobroci, która jest z nami nawet w największym bólu. 

Tylko sercem możemy zobaczyć Jezusa. Tylko miłość pozwala nam widzieć 

i oczyszcza nas. Tylko miłość pozwala nam rozpoznać Boga, który sam jest 

miłością. 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum, 
Rzym, 25.III.2005 

il.: VIA CRUCIS, XVIIIw., szkoła wenecka, katedra w Padwie; źródło www.vatican.va 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (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 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/documents/ns_lit_doc_20050325_via-crucis_en.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

