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Objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca, obejmuje zarówno przeszłość („Jestem Bogiem ojca 

twego”Wj 3, 6), jak i przyszłość („Ja będę z tobą”Wj 3,12). Bóg, który objawia swoje imię jako „Ja Jestem”, objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy swoim 

ludzie, aby go zbawić. [KKK, 207]

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
KRZAK GOREJĄCY, RAFFAELLO, Sanzio (1483, Urbino -1520, Rzym), 1518-19, fresk, Loggia di 

Raffaello, Palazzi Pontifici, Watykan; źródło www.christusrex.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 3,1-8a.13-15 

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł 

pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 

ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz 

widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 

Rzekł wtedy Mojżesz: „Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, 

dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby 

lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: »Mojżeszu, Mojżeszu!«. 

On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. 

Rzekł mu: »Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym 

stoisz, jest ziemią świętą«. Powiedział jeszcze Pan: »Jestem Bogiem ojca 

twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. 

Pan mówił: »Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i na-

słuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego 

uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić 

z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko 

i miód«. 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: ‘Bóg ojców 

naszych posłał mię do was’. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, 

to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: »Ja jestem, 

który jestem«. I dodał: »Tak powiesz synom Izraela: ‘Ja jestem posłał mię 

do was’« Mówił dalej Bóg do Mojżesza: »Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg 

ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie 

do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze 

pokolenia«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy 

leczy wszystkie choroby, 

On twoje życie ratuje od zguby 

i obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Dzieła Pana są sprawiedliwe, 

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 

swoje dzieła synom Izraela. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 10,1-6.10-12 

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy 

coprawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy 

byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też 

spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś 

z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w wię-

kszości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy 

nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy 

z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane 

zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto 

ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 

AKLAMACJAMt 4,4b Chwała Tobie, Słowo Boże 

Pan mówi: Nawracajcie się, 

bliskie jest królestwo niebieskie. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 13,1-9 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 

których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: »Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 

grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe 

i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak sa-

mo zginiecie«. 

I opowiedział im następującą przypowieść: »Pewien człowiek miał drzewo 

figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, 

ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 

‘Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?’. Lecz 

on mu odpowiedział: ‘Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je 

i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz 

je wyciąć’«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JUSTYNA FRANCUCCI BEZZOLI, EREMITKA 
Urodziła się w bogatej, szlacheckiej rodzinie Bezzoli Francucci w Arezzo ok. 1257. 

Mimo otaczającego ją dostatku podjęła decyzję o życiu pokuty i dziewictwa. 
A oczekiwano od niej, jedynego dziecka, dziedziczki sporej fortuny, małżeństwa 
i kontynuacji linii rodzinnej – nie dziwi więc, że ojciec sprzeciwił się gwałtownie. 
Opatrzność Boża chodzi krętymi jednakże, niepojętymi ścieżkami i ojciec Justyny, 
wówczas dwunastoletniej, zachorował. Choroba odsłoniła przed nim Bożą 
rzeczywistość, jakże różną od codzienności, i wyraził zgodę na wybór Justyny… 

Wstąpiła, wnosząc ze sobą tylko wizerunek Ukrzyżo-
wanego, do benedyktyńskiego klasztoru św. Marka. 
Ponoć gdy stała u bramy na jej głowie usiadł gołąb, 
co odczytano jak znak Ducha Św.… 

Po czterech latach siostry przeniosły się do klasztoru 
Wszystkich Świętych. Niedługo potem, za zgodą bis-
kupią, Justyna zmieniła ubogą celę klasztorną na pie-
czarę Civitella della Chiana, dołączając do innej 
naśladownicy św. Benedykta, pustelnicy Lucii.… 

Żyły tam, poszcząc i modląc się, w krańcowym ubó-
stwie. Po paru latach Lucia odeszła do Pana, do koń-
ca pielęgnowana przez Justynę. Ta pozostała sama, 
modląc się i poszcząc, do ok. 1300, gdy, zmuszona 
postępującą ślepotą, powróciła do klasztoru… 

Pielgrzymka Justyny, w całkowitej ciemności (wzrok straciła), miała jeszcze trwać 
20 lat. Zmarła, ubrana we włosiennicę, w 1319 w Arezzo. Wokół jej pasa odkryto 
wtedy żelazny łańcuch, znaczący ciało krwawą pręgą… 

Zaraz po pogrzebie, na grobie Justyny wyrosnąć miała samorzutnie biała lilia… 

10 lat później biskup zaaprobował lokalny kult Justyny. A gdy w 1709 otwarto 
jej trumnę znaleziono ciało Justyny w stanie nienaruszonym… 

W 1891 powszechny kult Justyny zatwierdził Leon XIII. 

Dziś jej nienaruszone relikwie znajdują się w kościele klasztoru S. Maria del Fiore 
a Lapo we Florencji. (uroczystość 12 marca) 

il.: ŚW. JUSTYNA FRANCUCCI BEZZOLI; źródło: www.diocesi.arezzo.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www1/stanzas/L25-Loggia.html
http://www.diocesi.arezzo.it/d/index.php/diocesi/informazioni/90-beata-giustina-bezzoli-francucci
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane 

według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 17:30. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
Za udział - odpust zupełny! 

 Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w IV niedzielę 
Wielkiego Postu 14.III. i trwać będą do 17.III (środa). 
Program poniżej. Zachęcamy! do uczestnictwa w duchowych 

przygotowaniach do głębokiego i owocnego przeżycia 
Misterium Paschalnego! Nie zaniedbujmy! danego nam czasu! 

 13.III (sobota): Wypominki o 17:30. O 18:00 Msza św. 

za zmarłych z wypominek. 
 Parafialny Zespół Caritas: 

 przygotował ręcznie wykonane pocztówki świąteczne. 
Koszt 5 zł. Dochód ze sprzedaży zostanie prze-
znaczony na potrzeby podopiecznych Para-
fialnego Zespołu Caritas. 

 wzorem lat ubiegłych, organizuje wielkopostną zbiórkę 
żywności dla najuboższych mieszkańców parafii. Do ko-
szy wystawionych przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy można składać produkty o przedłużonym 
terminie ważności, tj. mąkę, cukier, makaron, mleko, 
kaszę, ryż, herbatę, kawę, dżemy itp. oraz artykuły 
chemiczne. Zbiórka przez trzy kolejne niedziele 
wielkopostne. Za wszystkie dary i okazane zrozumienie 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

WITAMY! 
28.II.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Arkadiusz MAKULSKI, Czernidła  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Wioletta Agnieszka SOBCZYŃSKA, † 26.II.2010, l. 37 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 
 14.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 8:45  OGÓLNA – rozpoczęcie rekolekcji 
 10:30  dla DZIECI i MŁODZIEŻY 
 12:00  OGÓLNA – GORZKIE ŻALE 
 18:00  OGÓLNA 

 15-17.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 

 8:45  OGÓLNA 
 10:10  dla DZIECI ze szkoły podstawowej w Słomczynie 
 11:30  dla DZIECI ze szkoły podstawowej w Brześcach 
 18:00  dla DOROSŁYCH 

SPOWIEDŹ 
 16.III (wtorek): 9:00 – 11:00, 17:00 – 19:00 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Uwaga: Spowiedź i Komunia św. dla chorych w domach 
26.III (piątek) od 12:00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.III 
(poniedziałek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #15) 

1800 † Zofii Stefana WIADROWSKICH 

9.III 
(wtorek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #16) 

1800 † Mirosława DYMIŃSKIEGO, w 7mą rocznicę śmierci 

10.III 
(środa) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #17) 

1800 † Haliny SKROBECKIEJ, w 30tym dniu od śmierci 

11.III 
(czwartek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #18) 

1800 † Marianny i Kazimierza KORYTEK 

12.III 
(piątek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #19) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 † Zenona Heleny Stanisława BIERNACKICH 

13.III 
(sobota) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #20) 

1730 WYPOMINKI 

1800 MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINEK 

14.III 
(niedziela) 

845 
† Janiny WRONA 

i jej córki Sabiny MATERZYŃSKIEJ 

1030 † Wandy Józefa OSUCH 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #21) 

1800 † Marianny OLESIŃSKIEJ, w 9tą rocznicę śmierci, 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ KRZYŻ JEZUSOWI 
Wracasz uparty z rannej zmiany 

Pociągiem z natury podmiejskim 

Liczysz po cichu drobne rany 

W kieszeni resztka tysięcy 

Zakład upada - mówisz do sąsiada - 

Ale moja żona jeszcze o tym nie wie 

Z pewnością znajdzie się jakaś rada 

Na razie sam jestem w potrzebie 

I cisza taka że muchę usłyszysz 

W pociągu z natury podmiejskim 

A że charakter jego robotniczy 

Twardo bierze wszystkie zakręty 

 

Lecz nagle z kąta wstaje ktoś 

Kto krzyż chce dźwigać z tobą 

Nim zrozumiałeś co się stało 

On poszedł cicho swoją drogą 

STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 
Trzeba szybko otrzeć twarz 

Gdy zmęczenia wokoło aż tyle 

Dlaczego upatrzyło sobie nas? 

I pod powiekami tak mocno żyje 

Wyrywasz się nagle z tłumu 

Z siatką przejrzałych bananów 

I pędzisz - na zapalenie płuc 

Bo w domu dzieci czekają 

W mieszkaniu ciasnym jest i on 

Chce opowiedzieć tobie wszystko 

Utulasz w dłoniach jego twarz 

Tli się jakoś wieczorne ognisko 

Rano odbijasz w lustrze twarz 

A na niej zmęczenia już tyle 

Niech dziś wreszcie opuści nas 

Na taką dłuższą ludzką chwilę 

 
wiersze: Adam ZIEMIANIN (ur. 1948, Muszyna); źródło: www.wiersze.annet.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA, OVERBECK, Johann Friedrich (1798, Lubeka – 1869, Rzym), 
katedra w. Łukasza 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 

http://www.wiersze.annet.pl/w,,12274
http://www.swzygmunt.knc.pl/
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