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Słowo „Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4. Te „dziesięć słów” objawił BÓG swojemu ludowi na świętej górze. Napisał je „SWOIM 

palcem”Wj 31, 18; Pwt 5, 22 w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżeszapor. Pwt 31, 9. 24. Są one słowami BOGA w szczególnym znaczeniu. Zostały nam 

przekazane w Księdze Wyjściapor. Wj 20,1-17 i w Księdze Powtórzonego Prawapor. Pwt 5, 6-22. Już w Starym Testamencie święte księgi powołują się na „dziesięć 

słów”por. np. Oz 4, 2; Jr 7, 9; Ez 18, 5-9, ale dopiero w Nowym Przymierzu, w JEZUSIE CHRYSTUSIE, zostanie objawiony ich pełny sens. [KKK, 2056] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
MOJŻESZ — DE RIBERA, Józef (1591, Xàtiva – 1652, Neapol) 

1638, olejny na płótnie, 168×97 cm, Museo Nazionale di San Martino, Neapol; źródło: en.wikipedia.org 

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 nie-

bie 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 (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 WEDŁUG ŚW. JANAJ 2, 13-25 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i JEZUS udał się do Jerozolimy. W świą-

tyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzą-

cych za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznur-

ków, 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: BŁ. TOMASZ ATKINSON, MĘCZENNIK 

Urodził się ok. 1546 w okrę-
gu East Riding hrabstwa 
Yorkshire w płn. Anglii. 

Do kapłaństwa przygotowy-
wał się w kolegium we flan-
dryjskim Douai (dziś Fran-
cja), bo w Anglii kształce-
nie kapłanów było niele-
galne. 

W 1588 w katedrze w Rhe-
ims został wyświęcony. 

Jeszcze tego samego 
roku powrócił w prze-
braniu do Anglii, w ro-
dzinne strony. 

Tam przez prawie 30 lat 
potajemnie posługiwał, 
głównie ubogim. Mieszkał 

u wiernych, ukrywając się w „dziuplach kapłańskich”, skrytkach w prywatnych 
posiadłościach. Wielokrotnie nocował w szałasach albo po prostu w lesie… 

Po pewnym czasie stał się dość znany w okolicy. Odtąd poruszał się tylko noca-
mi… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moses041.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

według następującego porządku: 
 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 moż-

na, raz w tygodniu, uzyskać – we wszystkich kościołach w Pol-
sce – odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 8.III (niedziela): 
 Nasza parafia gości ks. Maksyma PADLEWSKIEGO z Ukra-

iny, który wygłasza homilie, a po Mszach św. zbiera 
ofiary na rzecz swojej parafii na Krymie. 

 Rozpoczęcie wielkopostnej sprzedaży pocztówek i świec 
wielkanocnych oraz zbiórki żywności dla najuboższych 
mieszkańców parafii, organizowanych przez parafialny 
Caritas. Do koszy wystawionych przy ołtarzu MBNP 

można składać produkty spożywcze o przedłużonym 
terminie ważności oraz artykuły chemiczne. Za wszystkie 
dary serdeczne Bóg zapłać! 

 9–11.III (poniedziałek–środa): 900–1500 rekolekcje dla dzieci szkół 
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowa-
dzą klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Ducho-
wnego w Warszawie. 

 14.III (sobota): O 1720 WYPOMINKI. O 1800 Msza św. za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 22.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 15.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz 

parafialnego zespołu Caritas i w ten wspomożenia potrze-

bujących z naszej wspólnoty. To przekazanie odbywa się 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Ulotki wyjaśniające 

wypełnianie formularza PIT – w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Adam BARTOSIEWICZ, kawaler z parafii pw. św. Anny w Strze-

gowie, i Agnieszka Dorota KSIĘCIO, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Jakub Sergiusz MARCINKOWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Beata Barbara RAJEWICZ, panna z parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Kutnie 

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. Stanisław DOLACIŃSKI  21.II.2015 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Ewy Marii WESOŁOWSKIEJ 

10.III 
(wtorek) 

730 † o. Placyda GALIŃSKIEGO 

1800 † Jana, Kazimiery i Alicji KORYTKÓW 

11.III 
(środa) 

730  

1800 
† Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci, 

Marii CHUDZIŃSKIEJ, Kazimierza i Danuty ROLÓW 

12.III 
(czwartek) 

730 o łaskę nawrócenia dla Krzysztofa BUCHOWIECKIEGO 

1800 
† Elżbietę LEWEK, w 2 rocznicę śmierci, 

Reginy i Czesława MUCHÓW 

13.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

14.III 
(sobota) 

730  

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.III 
(niedziela) 

845 † Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

1030 † Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

1800 † Zbigniewa TRZEWIKA, Janiny PIETRUSIŃSKIEJ 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA VI: BEZINTERESOWNY GEST WERONIKI 
Ciągle ktoś próbuje nam wmówić, 

że potrzebujemy jakichś rzeczy, jakby 

lepiej znał nasze potrzeby niż my sami, 

jakby był tak zatroskany o nasze 

szczęście. 

Tymczasem życie pokazuje, że speł-

nienie takiej czy innej zachcianki nie 

daje człowiekowi szczęścia, ale odkrywa 

w nim jeszcze większą pustkę. 

Bo szczęście nie zależy od ilości 

posiadanych rzeczy. 

Człowiek potrzebuje człowieka, jego 

życzliwości, obecności, uśmiechu, 

dobrego słowa. 

Gdyby Weronika przyniosła JEZUSOWI 

tylko jakąś rzecz, nikt by jej nie wspo-

minał. 

Ale ona przyniosła CHRYSTUSOWI najbardziej zwyczajną miłość. 

STACJA VII: DRUGI UPADEK 

Do wszystkiego można się przyzwyczaić. 

Nawet do grzechów. 

Człowiekowi może się nawet wydawać, 

że nie da się bez nich żyć. 

Człowiek może w pewnym momencie 

zgodzić się na zło, może przestać 

walczyć o to, żeby być na obraz 

i podobieństwo BOŻE. 

Każdy świadomie popełniony grzech 

to odejście od BOGA, zejście z drogi 

zbawienia. 

STACJA VIII: WSPÓŁCZUCIE JEROZOLIMSKICH KOBIET 
Ludzkie drogi ciągle się krzyżują. 

Dzisiaj nie ma takiego miejsca, gdzie 

można by uciec przed ludźmi. 

Zresztą człowiek nie może żyć bez czło-

wieka. 

Ludzkie nieszczęście ma posmak 

sensacji, dlatego zaciekawia, gromadzi 

tłumy. 

Najczęściej ludzie gromadzą się przy 

czyimś nieszczęściu nie po to, żeby 

zaofiarować swoją pomoc, ale po to, 

żeby popatrzeć. 

Przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie znajduje potwierdzenie 

każdego dnia. 

W takich sytuacjach człowiek zdaje 

najważniejszy egzamin. 

tekst: BURYŁA, Wacław, ks. (ur. 1954, Pruchnik); źródło: www.opoka.org.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA – ZEMŁA, Kazimierz Gustaw (ur. 1931, Jasienica Rosielna); źródło: mistrzowierzezby.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TOMASZ ATKINSON, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

Pewnego dnia, podczas przymrozków, gdy wodę skuły lody, złamał nogę […] Odtąd 
nie mógł już pieszo podróżować. Korzystał więc z konia”

świadectwo p. Babthorpe
… 

W 1616 został zdradzony. Zatrzymano go u rodziny Vavasour w wiosce Willitoft. 
Znaleziono przy nim paciorki i kopię papieskiego dokumentu o odpustach… 

Wraz z nim aresztowany został właściciel, jego żona i dzieci… 

Pod strażą doprowadzony został do Yorku. Tam, w lochach zamku, miał mieć 
wizję, w której otrzymał obietnicę nieba po męczeństwie… 

Prawie natychmiast stanął przed sądem. Mimo kruchych dowodów skazano go 
na śmierć i 11.III.1616 na wozie drabiniastym zawiezino na miejsce egzekucji. 

Przy szafocie zaproponowano mu, za złożenie przysięgi zwierzchności monarsze 
angielskiemu, czyli uznaniu monarchy za głowę Kościoła, łaskę. Odmówił. 

Męczeństwo – powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie – przyjął „z wielkim 
spokojem, odwagą, determinacją i pewnością pochodzącą z wiary

 Babthorpe, op. cit.
 … 

Głowę i kończyny, nakłute na piki, oprawcy wywiesili na murach miejskich… 

Beatyfikował go 22.XI.1987 w Rzymie św. Jan Paweł II. (uroczystość 11 marca) 

il.: UKRYWAJĄCY SIĘ TOMASZ ATKINSON – drzeworyt, w „Pamiętniki misjonarzy”, 1842, bp Ryszard Challoner; źródło: books.google.pl 

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://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/droga_krzyz_2000.html
http://mistrzowierzezby.pl/mistrzowie/gustaw-zemla/album/gustaw-zemla-plaskorzezby/wrota-do-przeszlosci
https://books.google.pl/books?id=HQNeAAAAcAAJ
http://www.swzygmunt.knc.pl/

