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Modlitwa Mojżesza odpowiada na inicjatywę BOGA żywego, który pragnie zbawienia swego ludu. Jest ona figurą modlitwy wstawienniczej jedynego POŚREDNIKA, 

CHRYSTUSA JEZUSA. [KKK, 2593] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KRZEW GOREJĄCY: PLUCHART, Eugeniusz (1809, Sankt Petersburg – ok. 1880), 1848, katedra św. Izaaka, Sankt Petersburg; 
źródło: en.wikipedia.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 nasłuchałem 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 est 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 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a) 

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 

i 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 

co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy 

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

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

z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był CHRYSTUS. Lecz w większo-

ści 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, 17 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

PAN mówi: »Nawracajcie się, 

bliskie jest Królestwo niebieskie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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 samo 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 przy-

chodzę 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: BŁ. MIECZYSŁAW BOHATKIEWICZ, MĘCZENNIK 
Urodził się 1.I.1904 w majątku Krykały, w południo-
wej Wileńszczyźnie, w religijnej szlacheckiej rodzi-
nie Stanisława i Józefy z domu Zienkiewicz. Ojciec 
administrował majątkiem Krykały… 

Nauki pobierał początkowo w domu, potem w gim-
nazjach – białoruskim, polskim w Dokszycach, na-
stępnie w biskupim w Nowogródku, po którego 
ukończeniu wstąpił do seminarium diecezji pińskiej. 
I to w Pińsku 23.VIII.1933 otrzymał, z rąk bpa Bu-
kraby, święcenia kapłańskie… 

Przez pierwsze lata posługi duszpasterskiej 
nauczał w Drohiczynie i Łunińcu (dziś Białoruś). 

Po IV rozbiorze Polski w IX.1939, obawiając się 
zemsty komunistów żydowskich z Łunińca, z który-
mi często polemizował, powrócił w strony rodzinne 
i objął opuszczoną parafię w Pelikanach… 

Duszpasterzował tam dwa ciężkie lata okupacji rosyjskiej, broniąc powierzoną 
sobie owczarnię. Przetrwał, mimo wywózek na Sybir, nocnych porwań, 
zastraszania, obarczania kolosalnymi podatkami… 

W VI.1941 Niemcy wygonili Rosjan. I wtedy, w XI.1941, Mieczysław został 
przeniesiony do Dryssy, poza granice byłej Rzeczypospolitej, gdzie katolicy 
od 20 lat nie widzieli kapłana. Tłumnie prosili o sakramenty święte… 

Niemcom nie spodobała się jednak jego patriotyczna postawa. Nowy starosta 
Brasławia, były komunista, Ukrainiec, doniósł na niego do gestapo… 

Aresztowany został 16.I.1942. Zawieziono go do więzienia w Brasławiu, a stamtąd 
Berezwecza. Tam spotkał dwóch innych kapłanów, z parafii Ikaźń, proboszcza 
Władysława Maćkowiaka i wikariusza Stanisława Pyrtka. 

Byli strasznie katowani i maltretowani. Dzięki interwencji udało się przenieść ich 
do szpitala i pozwolono nawet sprawować Mszę św. Mieli wtedy ostatnią 
możliwość ucieczki. Pomoc oferował dyrektor szpitala. Nie skorzystali… 

Nie mieli złudzeń, twierdząc, że będą wolni, ale już „w Ojczyźnie Niebieskiej”. 

Skazano ich na śmierć. 2.III.1942 poprosili o spowiedź. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moses_Pluchart.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 1545 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
W okresie Wielkiego Postu 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.). 

 5.III (wtorek): O 1800 w Archikatedrze Warszawskiej Msza św., 
z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, w podziękowaniu 
BOGU za pontyfikat papieża Benedykta XVI. 

 5-7.III (wtorek-czwartek): Rekolekcje – w kościele - dla szkół pod-

stawowych i gimnazjum, które prowadzić będą klerycy 
Seminarium Duchownego w Warszawie. Plan – poniżej: 

5-6.III 
(wtorek-środa) 

900 - 1000
 oddział przedszkolny, klasy I-III SP 

1045 - 1200
 klasy IV-VI SP 

1245 - 1400
 klasy I-III GIM 

7.III 
(czwartek) 

900 – 1030
 oddział przedszkolny, klasy I-VI SP 

1115 - 1245
 klasy I-III GIM 

 9.III (sobota): Wypominki o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-

łych polecanych w wypominkach. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzi: 

 wielkopostną zbiórkę dla najuboższych mieszkańców 
parafii. Do kosza przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy 
można składać produkty spożywcze o przedłużonym 
terminie ważności i artykuły chemiczne. 

 sprzedaż ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych, 
z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc 
najuboższym mieszkańcom parafii. Pocztówki wyłożone 
są na stoliku przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy. 

 W każdy piątek o 1900 spotkania starszych ministrantów. 
Ks. Darek zaprasza! 

 Chrzty w marcu w Wielkanoc (31.III) i Wielki Poniedziałek (1.IV) 
na sumach. Zgłoszenia do 22.III w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 24.III po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Piotr MIRKOWSKI, kawaler z par. tut., i Justyna FABISIAK, 

panna z par. pw. 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zofia RECHNIO  19.II.2013 l. 77 
śp. Jan Waldemar STĘPNIAK  15.II.2013 l. 61 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.III 
(poniedziałek) 

730  

1800  

5.III 
(wtorek) 

730  

1800  

6.III 
(środa) 

730  

1800  

7.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800  

8.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Władysławy JABŁOŃSKIEJ, w 10 rocznicę śmierci, 

Riomana JABŁOŃSKIEGO, Jana, Józefa i Wandy BARANÓW 

9.III 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.III 
(niedziela) 

845 † Marianny OLESIŃSKIEJ 

1030 

† Bolesława ZDUŃCZYKA, Arkadiusza BARANA, 

Andrzeja KWIETNIA 

† Zofii, Stanisława i Stefana BARANÓW 

1200 
Kamila, w dniu urodzin 

† Władysława BOROWSKIEGO, w 18 rocznicę śmierci 

1800 † o. Placyda GALIŃSKIEGO, w 12 rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 
„Albowiem BÓG, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, 

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały 

BOŻEJ na obliczu CHRYSTUSA.”2 Kor 4,6 

[…] Tyle razy w naszym życiu mieliśmy okazję, 

aby otrzeć łzy i pot osób, które cierpią. 

Być może na sali szpitalnej towarzyszyliśmy 

terminalnie choremu albo pomagaliśmy imi-

grantowi lub bezrobotnemu, lub wysłuchiwa-

liśmy uwięzionego. I, pragnąc go umocnić, 

może otarliśmy jego oblicze, spoglądając nań 

ze współczuciem. 

A jednak nie często pamiętamy, że w każdym 

naszym potrzebującym bracie skrywasz się TY, SYNU BOŻY. Jakże inaczej 

wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy o tym pamiętali! Stopniowo zaczy-

namy sobie uświadamiać godność każdego człowieka, który żyje na Ziemi. 

Każda osoba, piękna lub brzydka, bardziej lub mniej zdolna, od pierwszych 

momentów życia w łonie matki, lub całkiem już stara, ukazuje CIEBIE, JEZU. 

I nie tylko. Każdym bratem TY jesteś. […] 

STACJA VII: JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 
„ON sam swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali 

być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią JEGO ran 

zostaliście uzdrowieni.”1 P 2, 24 

[…] Nasze grzechy, które wziąłeś na siebie, 

przygniatają CIĘ, ale TWOJE miłosierdzie 

nieskończenie przewyższa naszą nędzę. Tak, 

JEZU, dzięki TOBIE podnosimy się. Popełniliśmy 

błąd. Ulegliśmy pokusom tego świata, choćby 

przez namiastkę satysfakcji, aby odczuć, 

że ktoś nas jeszcze pragnie, jeśli mówi, 

że nas lubi albo wręcz kocha. Czynimy 

czasami ogromny wysiłek, aby zachować 

zobowiązania naszej wierności małżeńskiej. Brakuje nam świeżości i roz-

machu z przeszłości. Wszystko się powtarza, wydaje się ciężkie, przychodzi 

chęć ucieczki. 

Ale próbujemy powstać, JEZU, bez popadania w największą ze wszystkich 

pokus: by przestać wierzyć, że TWOJA miłość może wszystko. 

STACJA VII: JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE KOBIETY JEROZOLIMSKIE 
„A szło za NIM mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały 

nad NIM. Lecz JEZUS zwrócił się do nich i rzekł: »Córki jerozolimskie, nie pła-

czcie nade MNĄ; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!«”Łk 23, 27-28 

[…] JEZU, ileż to razy z powodu zmęczenia 

lub nieświadomości, z powodu egoizmu 

lub ze strachu zamykamy oczy i nie chcemy 

zmierzyć się z rzeczywistością! Przede wszy-

stkim nie włączamy się, nie angażujemy się, 

aby aktywnie i głęboko uczestniczyć w życiu 

naszych sióstr i braci, bliskich i dalekich. 

Nadal prowadzimy wygodne życie, piętnuje-

my zło i tego, który je popełnia, ale nie zmie-

niamy naszego życia i nie nadstawiamy głowy, aby sprawy uległy zmianie 

i zło zostało przezwyciężone, a zapanowała sprawiedliwość. […] 

JEZU, oby te TWOJE słowa nas przebudziły, oby dały nam choć trochę tej siły, 

która porusza świadków Ewangelii, często także męczenników, ojców, 

matki lub dzieci, którzy własną krwią zjednoczoną z TWOJĄ, otwierali 

i otwierają także dzisiaj drogę dobru w świecie. 

tekst: ZANZUCCHI, Danilo i Anna), 2012, Koloseum, Rzym; źródło: duchowy.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: XIX w., drzeworyt, kościół św. Anianusza, Chartres; źródło: zasoby własne (2010) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIECZYSŁAW BOHATKIEWICZ, MĘCZENNIK, DOK. 
Wieczorem tego dnia gestapo przewiozło ich z powrotem do celi więziennej - „celi 
śmierci”. Na brewiarzach spisali ostatnią wolę. Mieczysław napisał: „Idę dzisiejszą 
noc na śmierć […]. Idę spokojnie i mam w BOGU nadzieję, że moje cierpienia i krew 

wysłużą mi zbawienie. Nie płaczcie po mnie, ale się radujcie, ze wasz potomek 
i brat zdał egzamin. Proszę was tylko o modlitwę. Wszystkim moim wrogom 
przebaczam z całego serca, chciałbym dla nich wszystkich wysłużyć Niebo” 
Zakończył słowami niewzruszonej wiary: „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL!”… 

4.III.1942, w dzień św. Kazimierza, patrona wileńskiej prowincji kościelnej, wiezieni 
na saniach skazańcy mówili świadkom: „Ofiarujemy naszą krew za was”. 
Rozstrzelano ich w pobliskim lesie Borek. Ich ostatnimi słowami miały być słowa 
Mieczysława kończące jego list pożegnalny: „Niech żyje CHRYSTUS KRÓL!!” 

Mieczysław Bohatkiewicz, Władysław Maćkowiak i Stanisław Pyrtek zostali 
13.VI.1999 w Warszawie beatyfikowani przez Jana Pawła II w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 4 marca) 

il. na odwrocie: MIECZYSŁAW BOHATKIEWICZ, lata 1930-te; źródło: beatchen.www1.50megs.com 

MSZE ŚW. 
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://duchowy.pl/2012/04/06/droga-krzyzowa-w-koloseum-2012-rozwazania-kazda-rodzina-ma-swoja-via-crucis/
http://beatchen.www1.50megs.com/mak.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

