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„Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” […] »Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania«Mt 19,16-17 [KKK, 2075] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 20 1-17 

W owych dniach mówił 

Bóg wszystkie te sło-

wa: 

»Ja jestem Pan, twój 

Bóg, którym cię wy-

wiódł z ziemi egip-

skiej, z domu niewoli. 

Nie będziesz miał cu-

dzych bogów obok 

Mnie. 

Nie będziesz czynił ża-

dnej rzeźby ani 

żadnego obrazu tego, 

co jest na niebie wy-

soko, ani tego, co jest 

na ziemi nisko, ani 

tego, co jest w wodach 

pod ziemią. 

Nie będziesz oddawał 

im pokłonu i nie bę-

dziesz im służył, ponie-

waż Ja, Pan, twój Bóg, 

jestem Bogiem zazdro-

snym, 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 (18), 8. 9. 10. 11 (R.: por. J 6, 68b) 

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 ŚW. 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. 

SŁOWA EWANGELII WE-

DŁUG ŚW. JANAJ 2, 13-25 

Zbliżała się pora Pas-

chy żydowskiej i Jezus 

udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał 

tych, którzy sprzeda-

wali woły, baranki i go-

łębie oraz siedzących 

za stołami bankierów. 

Wówczas sporządziw-

szy sobie bicz ze sznu-

rków, powyrzucał wszy-

stkich ze świątyni, 

także baranki i woły, 

porozrzucał monety 

bankierów, a stoły po-

wywracał. 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. 

il. pow. WYRZUCENIE KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI: TIEPOLO, Jan Dominik (1727, Wenecja - 1804, Wenecja), ok. 1750-1753, olejny 
na płótnie, 104×195 cm, kolekcja Thyssen-Bornemisza, Madryt; źródło: www.museothyssen.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM HART, MĘCZENNIK 
Wilhelm (ang. William) Hart urodził się w miej-
scowość Wells, w hrabstwie Somerset, 
w Anglii, w 1558. 

W 1571 uzyskał stypendium z fundacji 
rodziny Trappes na studia w koledżu Lincoln 
w Oxfordzie. Ukończył naukę uzyskując 
niższy tytuł naukowy bakałarza cztery lata 
później, w 1574. 

Tego samego roku podążył za rektorem 
koledżu Lincoln, ks. Janem Bridgewater, 
wraz z kilkoma innymi studentami, do Douai, 
gdzie na katolickim uniwersytecie znajdował 
się angielski koledż kształcący młodych 
Anglików przygotowujących się do kapłań-
stwa. Jan Bridgewater zrezygnował z nau-
czania w Oxford w związku z pro-
testanckimi reformami Elżbiety I i prze-
śladowaniami katolików… 

W związku z politycznymi zawirowaniami 
w 1578 Wilhelm udał się wraz z koledżem do Reims i tam, na tamtejszym 
uniwersytecie, z przerwą na dość poważną operację, której poddał się w Namur, 
kontynuował nauki. 

Rok później, w 1579, przeniósł się do Rzymu, gdzie właśnie rozpoczynało swą 
działalność angielskie katolickie seminarium duchowne, (ang. English College), 
istniejące zresztą do dnia dzisiejszego. 

Tam złożył pierwsze śluby, a 26.III.1581 został wyświęcony na kapłana. 

Zaraz też, przez Reims, powrócił do Anglii… 
 cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/158
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek: 
 o 15:45 (dla dzieci). 
 o 17:30 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę, po sumie (o 12:00). 
Za udział można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich kościo-
łach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan 
łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 7 marca do Pana odszedł ks. Henryk 
ZAŁUSKA, dawny proboszcz naszej Parafii. 
Pogrzeb 12.III (poniedziałek) w Brwinowie 
o 12:00. Autokar, dla chętnych Parafian, 
będzie podstawiony przy kościele o 10:30. 
Powrót do Słomczyna ok. 15:00. Chętnych 
prosimy o zgłoszenie się do księży. 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie… 

 11.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 
się do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 

 18-19.III (niedziela-poniedziałek): Gościć będziemy Jego Emi-

nencję ks. Kazimierza kard. NYCZA, który będzie 
dokonywał pasterskiej wizytacji naszej Parafii. 

 25.III (niedziela): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dorosłych. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzi wielkopostną zbiórkę 

dla najuboższych mieszkańców parafii. Do kosza przy oł-
tarzu MB Nieustającej Pomocy można składać produkty 
spożywcze o przedłużonym terminie ważności i artykuły 
chemiczne. Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Od 18.III (niedziela) parafialny Zespół Caritas będzie 

sprzedawał ręcznie wykonane pocztówki świąteczne, z któ-
rych dochód przeznaczony zostanie na paczki świąteczne 
dla dzieci z ubogich rodzin. Cena pocztówki 5 zł. 

 W prawej nawie wystawa zdjęć z obozu w Szczawnicy. 
 W ubiegłym tygodniu odbyły się rekolekcje dla dzieci szkół 

podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje pro-
wadził ks. diakon Krystian Strycharski wraz z klerykami Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warsza-
wie i grupą młodzieży z naszej Parafii. Wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w prowadzenie rekolekcji serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 11.III po sumie, w kościele. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia BONIECKA  26.II.2012 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

13.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Leszka SKRZYPCZAKA 

14.III 
(środa) 

730  

1800  

15.III 
(czwartek) 

730 † Krystyny PIETRAS 

1800 † Moniki MURANOWSKIEJ, w dniu pogrzebu 

16.III 
(piątek) 

730 
† Jadwigi STAWIEREJ, w 3 rocznicę śmierci, 

Władysława STAWIEREJA 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

17.III 
(sobota) 

730  

1800 

Nowenna i Msza św. zbiorowa do MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Józefy i Stefana 

† Stanisława SZMUKSTY, w dniu urodzin, 

cierpiących w czyśćcu 

18.III 
(niedziela) 

845 † Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO 

1030 † Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

1200 za PARAFIAN 

1800 
† Kazimiery, Tadeusza i Teresy WIEWIÓRÓW, 

Walerii i Wiktora MAKULSKICH 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA VII: II UPADEK 

Widzicie Go! 

Nauczał, dawał świadectwo, a teraz… 

Po cóż Ci to było? 

I tak się upada i tak. 

Do czego może służyć moralność, 

która jest tak nieludzka, 

która prowadzi niejednokrotnie 

do upadku… 

Nie lepiej było zmienić nauczanie? 

Ty, nie wygłupiaj się!!! 

Dlaczego ponownie powstajesz? 

A już myślałem, że ten upadek 

dał Ci coś do zrozumienia… 

Że trzeba uprościć wymagania, 

że trzeba bardziej 

dostosować moralność 

do świata współczesnego… 

A Ty wstajesz… 

I znowu niszczysz mój świat łatwizny. 
 

STACJA VIII: KOBIETY Z JEROZOLIMY 

Łatwo pocieszać fałszywie. 

Łatwo zauważyć 

w oku drugiego źdźbło. 

Tylko dlaczego nie widzę 

we własnym oku belki? 

Zapłacz najpierw nad sobą, 

zanim się zaczniesz 

rozczulać fałszywie nad kimś. 

Stań w prawdzie o sobie samym, 

zanim zaczniesz 

osądzać twojego brata… 

Tylko to takie nieprzyjemne -- 

osądzać samego siebie? 

Też mi coś… 

 
tekst: ks. KATOLO, Artur Jerzy, (ur. 1967, Lublin); źródło: th-www.if.uj.edu.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA: STĘPKOWSKI, Jan (1952, Wola Kaniowska – 2011, Mława), 2007, Gietrzwałd; źródło: zasoby własne 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WILHELM HART, MĘCZENNIK, DOK. 
Posługiwał, oczywiście potajemnie, w hrabstwie Yorkshire, w północno-
wschodniej Anglii. 

W 22.VII.1582 wziął udział we Mszy św. odprawionej przez niejakiego Tomasza 
Bella, późniejszego apostaty, na zamku w York. Zaraz po niej został, wraz z in-
nym kapłanem, Wilhelmem Lacy, zatrzymany. Udało mu się wszelako uciec – 
ukrył się w fosie otaczającej zamek, zanurzony w brudnej wodzie po szyję… 

Wilhelm Lacy został miesiąc później został w Yorku stracony – powieszony, 
odcięty od stryczka, rozcięty i poćwiartowany… 

Ks. Hart nie długo cieszył się wolnością. 25.XII.1582, w Boże Narodzenie, został 
zdradzony przez innego apostatę i aresztowany w domu późniejszej męczennicy 
i świętej, Małgorzaty Clitherow. Zamknięto go w podziemnej celi więzienia w Yor-
ku i zakuto w podwójne łańcuchy. 

Przesłuchiwany był przez anglikańskie władze zarządzające w imieniu korony 
północną częścią Anglii, po czym na początku postu roku 1583 stanął przed są-
dem i ławnikami przysięgłymi… 

Oskarżono go m.in. o używanie papieskiego certyfikatu święceń kapłańskich, co we-
dług prawa królowej Elżbiety I było nielegalne; o wyjazd poza granice królestwa 
Anglii bez zgodny korony; i o sprawowanie katolickiej posługi. 

Winien był napewno drugiej z wymienionych „zbrodni”… 

Został skazany i 15.III.1583 stracony na szafocie w Yorku. Karą było powieszenie, 
odcięcie jeszcze żywego od stryczka, rozcięcie i poćwiartowanie (ang. hanged, 
drawn and quartered). W tym wypadku jednak zgromadzona gawiedź zmusiła 
kata do nie odcinania skazańca z pętli przed śmiercią. Dalsza straszna część 
egzekucji miała miejsce już po zgonie Wilhelma… 

W poczet błogosławionych został, w 1886, zaliczony przez Leona XIII, jako jeden 
z 54 męczenników Anglii i Walii… (uroczystość 15 marca) 

il. na poprzedniej stronie: EGZEKUCJA W ANGLII; źródło: en.wikipedia.org 

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://th-www.if.uj.edu.pl/~gierula/Parafia/Rekolekcje/wpost99/viaarturo.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Execution_of_thomas_armstrong_1683.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

