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Człowiek ma jedno prawdziwe pragnienie: „Chcę widzieć Boga”. Pragnienie Boga gasi woda życia wiecznegoPor. J 4, 14. [KKK, 2557] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
KOBIETA Z SAMARII, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), olejny na płótnie, 

Hope Gallery; źródło: www.carlbloch.com 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 17,3–7 

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego 

szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egi-

ptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?” 

Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? 

Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”. 

Pan odpowiedział Mojżeszowi: »Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych 

Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę 

przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, 

i lud zaspokoi swe pragnienie«. 

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce 

Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana 

na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 

REFREN: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

Zegnijmy kolana przed Panem, które nas stworzył 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

»Niech nie stwardnieją wasze serca jak w Meriba, 

Jak na pustyni w dniu Massa, 

Gdzie mnie kusili wasi ojcowie, 

Doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła«. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5,1–2.5–8 

Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wia-

rę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w na-

szych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus 

bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy 

jeszcze byli bezsilni. 

A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko 

z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego 

odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 

przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

AKLAMACJAMt 17,5 Chwała Tobie, Słowo Boże 

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, 

daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANAJ 4,5–42 

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu 

pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. 

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 

godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 

rzekł do niej: »Daj Mi pić«. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem 

do miasta dla zakupienia żywności. 

Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz 

mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują 

stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: »O, gdybyś znała 

dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: ‘Daj Mi się napić’, 

prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej«. 

Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 

głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca 

naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i je-

go synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: »Każdy, 

kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 

mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 

się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu«. 

Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 

i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: »Idź, zawołaj swego 

męża i wróć tutaj«. A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł 

do niej Jezus: »Dobrze powiedziałaś: ‘Nie mam męża’. Miałaś bowiem 

pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. 

To powiedziałaś zgodnie z prawdą«. 

Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi 

oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie 

jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: »Wierz Mi, 

niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie 

nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, 

co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi 

jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 

oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć 

Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Mu cześć w Duchu i prawdzie«. 

Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. 

A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: 

»Jestem Nim Ja, który z tobą mówię«. 

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże 

żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią roz-

mawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła 

tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 

wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” 

Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: 

„Rabbi, jedz!” On im rzekł: »Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy 

nie wiecie«. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przy-

niósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: »Moim pokarmem jest wy-

pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mó-

wicie: ‘Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?’ Oto powiadam wam: 

Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz 

otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy 

się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym 

powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym 

wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli«. 

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 

kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc 

Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał 

tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, 

a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, 

na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On 

prawdziwie jest Zbawicielem świata”. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=687
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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. 

 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 uświęcającej, 
Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.) 

 27.III (niedziela): 3cia niedziela Wielkiego Postu. 

 O 18:00 spotkanie dzieci klas IIgich przygotowujących się 
do Iszej Komunii św. i ich rodziców. 

 Przed kościołem zbierane są podpisy wsparcia obywatel-
skiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz ochrony życia. 

 1.IV (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Droga Krzyżowa i Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 2.IV (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 
 6TA

 ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II. O 13:00 Droga 
Krzyżowa trasą Łęg–Czernidła–Gassy. Po Drodze 
Krzyżowej Msza św. w Czernidłach. Zapraszamy! 

 3.IV (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Parafialny Zespół Caritas rozpocznie zbiórkę żywności dla 

ubogich mieszkańców naszej parafii. Do kosza wysta-
wionego przy ołtarzu MBNP będzie można składać 
produkty o przedłużonym terminie ważności (kaszę, 
makaron, ryż, konserwy, herbatę, itp.) 

 3-6.IV (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które pro-

wadzić będzie ks. Andrzej TUMIEL z Rzymu. Program poniżej. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 
do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

 10.IV (niedziela): Na Mszy św. o 12:00 gościć będziemy zespół 

Piast & Grapa Family z Konstancina, który po Gorzkich Żalach 
przedstawi koncert pasyjny. 

 Ks. dk. Konradowi DMOCHOWSKIEMU, klerykom Wyższego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i grupie 
młodzieży z naszej Parafii, zaangażowanym w prowadzenie 
rekolekcji dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży 
gimnazjalnej, składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Parafialny Zespół Caritas prowadzi sprzedaż pocztówek 

wielkanocnych, z których dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc dla najuboższych rodzin z naszej parafii. 
Pocztówki, w cenie 5.- zł, wyłożone są na stoliku przy oł-
tarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 W nawie bocznej kościoła można obejrzeć wystawę zdjęć 
z parafialnego wyjazdu zimowego do Kościeliska. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2011 
 3.IV (niedziela): Msze św. i nauki: 

 8:45, 12:00 lub 18:00  DOROŚLI 
 10:30  MŁODZIEŻ 

 4-6.IV (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 

 8:45 lub 18:00  DOROŚLI 
 19:30  MŁODZIEŻ 

SPOWIEDŹ 
 5.IV (wtorek): 8:30 – 9:45, 17:00 – 18:45 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

28.II 
(poniedziałek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 † Kazimierza, w 18tą rocznicę śmierci, i Stanisławy PAWLAKÓW 

29.III 
(wtorek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
† Marianny i Stanisława KNYZIAKÓW, 

zmarłych z całej rodziny KNYZIAKÓW 

30.III 
(środa) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

31.III 
(czwartek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 † Haliny SALAMONIK. w miesiąc po śmierci 

1.IV 
(piątek) 

730 † Hanny GAWIN 

1545 DROGA KRZYŻOWA i MSZA ŚW. (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla Małgorzaty i Karola 

2.IV 
(sobota) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
† Ryszarda CZUBAJA, w 1szą rocznicę śmierci, 

zmarłych z całej rodziny LESZCZYŃSKICH 

3.IV 
(niedziela) 

845 † Grażyny OKLEJ, w 8mą rocznicę śmierci 

1030 

† Mariana KANABUSA, Krystyny WENCŁAWIAK, 

zmarłych rodziców z obu stron 

† Ryszarda WROCHNY, 

zmarłych z całej rodziny WROCHNÓW 

1200 † Hanny GAWIN 

1800 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z całych rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA V: CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI 

Jezus jest wyczerpany. Jego krok staje się coraz 

wolniejszy, a żołdacy chcą przyspieszyć koniec. 

I tak oto, kiedy wychodzą z miasta przez bramę 

zwaną Sądowniczą, zatrzymują człowieka 

zwanego Szymonem z Cyreny, ojca Aleksandra 

i Rufusa, który wracał z pola, i przymuszają go 

do niesienia krzyża JezusowegoMk 15,21. 

Pomoc Szymona niewiele znaczy w całości Męki. 

Ale Jezusowi wystarczy uśmiech, słowo, gest, 

trochę miłości, by obficie obdarzyć łaską duszę 

przyjaciela. Po latach synowie Szymona, już 

chrześcijanie, będą znani i szanowani między 

współwyznawcami. To wszystko zaczęło się 

od niespodziewanego spotkania z Krzyżem… 

Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szu-

kali, dałem się znaleźćIz 65,1. 

Nieraz Krzyż zjawia się nagle przed nami, chociaż go nie szukamy: 

to Chrystus pyta o nas. I choć serce się przed tym Krzyżem wzdraga — 

bo nieoczekiwany, tym bardziej wydaje się posępny — nie dawaj swemu 

sercu pocieszenia. Lecz kiedy będzie go żądało, powiedz mu — pełen 

szlachetnego współczucia — cicho, jakby w zaufaniu: Serce me, serce, 

na Krzyż, na Krzyż! 

STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Nie-

go popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. 

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż 

boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, 

przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, 

iż mieliśmy Go za nicIz 53,2-3. 

Oto Ten, który przechodzi obok, jest Synem Bo-

żym, zapamiętałym … w Miłości! Pewna kobieta, 

imieniem Weronika, przepycha się przez tłum, 

niesie złożone lniane płótno, którym nabożnie 

ociera twarz Jezusa. Pan zostawia odbicie swego 

Świętego Oblicza na trzech częściach chusty. 

Ukochane oblicze Jezusa, uśmiechające się 

kiedyś do dzieci i chwalebnie przemienione na górze Tabor, jest teraz 

jakby przesłonięte bólem. Ale ten ból jest naszym oczyszczeniem, pot 

i krew, które zniekształcają i zamazują Jego rysy, oczyszczają nas. 

Panie Jezu, spraw, ażebym się zdecydował zerwać — poprzez pokutę — 

tę wstrętną maskę, którą uformowałem sam sobie z moich nędz… Wtedy 

i tylko wtedy, idąc drogą kontemplacji i zadośćuczynienia, stopniowo 

i wiernie odtworzymy w naszym życiu główne rysy Twojego życia. Będziemy 

coraz bardziej upodabniać się do Ciebie. 

Staniemy się drugimi Chrystusami, samym Chrystusem, ipse Christus. 

tekst: św. ESCRIVÁ, Josemaría (1902, Barbastro – 1975, Rzym); źródło: www.pismaescrivy.org 

il. DROGA KRZYŻOWA, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, Częstochowa; 
źródło: zasoby własne 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.pismaescrivy.org/book/droga_krzyzowa-spis_tresci.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

