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W liturgii rzymskiej całe zgromadzenie eucharystyczne jest wezwane do odmawiania z synowską śmiałością modlitwy „OJCZE nasz”; liturgie wschodnie 

wykorzystują i rozwijają podobne wyrażenia: „Ośmielić się z całą pewnością”, „Uczyń nas godnymi”. Przed płonącym krzewem Mojżesz usłyszał: »Nie zbliżaj się 

tu! Zdejm sandały z nóg«Wj 3, 5. Tylko JEZUS mógł przekroczyć ten próg BOSKIEJ ŚWIĘTOŚCI, ON, który „dokonawszy oczyszczenia z grzechów”Hbr 1, 3, wprowadza nas 

przed oblicze OJCA: »Oto JA i dzieci MOJE, które MI dał BÓG«Hbr 2,13: 

„Świadomość naszej sytuacji niewolników kazałaby nam skryć się pod ziemię, nasze bytowanie ziemskie rozpadłoby się w pył, gdyby władza naszego OJCA 

i DUCHA JEGO SYNA nie skłaniała nas do wznoszenia wołania: »ABBA, OJCZE!«Rz 8,15… Kiedy słaby śmiertelnik ośmieliłby się nazwać BOGA swoim OJCEM, jeśli 

nie wyłącznie wtedy, gdy wnętrze człowieka zostanie poruszone MOCĄ z wysoka?”św. Piotr Chryzolog, Sermones, 71: PL 52, 401 CD. [KKK, 556] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
MOJŻESZ PRZED PŁONĄCYM KRZEWEM — FETTI, Dominik (ok. 1589, Roma – 1623, Wenecja) 

1613-4, olejny na płótnie, 168 × 112 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: www.wga.hu 

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 wypro-

wadzić 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 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 ŚW. 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 

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

z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był CHRYSTUS. 

Lecz w większości z nich nie upodobał sobie BÓG; polegli bowiem na pus-

tyni. 

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. 

AKLAMACJApor. Mt 4, 17 Chwała TOBIE, SŁOWO BOŻE 

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 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’». 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/f/feti/moses.html
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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.). 

 28.II (niedziela): O 1700 w domu CAM Pallotynów przy ul. Leś-
nej 15/17 w Konstancinie-Jeziornej spotkanie okoliczno-
ściowe ku pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W programie 
m.in. pokaz filmu o katowni UB w Konstancinie. 

 29.II (poniedziałek): O 1900 spotkanie kandydatów przygotowują-
cych się do sakramentu bierzmowania. 

 3.III (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 4.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci (wraz z DROGĄ KRZYŻOWĄ); 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 6.III (niedziela): 
 Parafia gościć będzie Siostry ze Zgromadzenia św. Kata-

rzyny, które w Siemkach w parafii Święta Lipka, na Mazu-
rach, prowadzą dom Wspólnota Razem Łatwiej dla dziew-
cząt uzależnionych. Podczas Mszy św. podzielą się swoimi 
doświadczeniami, prosząc jednocześnie o wsparcie… 

 O 1800 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie 
Msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, a po niej kon-
cert „Polska Golgota”, z udziałem m.in. dzieci ze szkoły 
w Słomczynie pod art. opieką p. B. Daniszewskiej. 

 7–9.III (poniedziałek–środa): 900–1500 rekolekcje dla dzieci szkół 
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowa-
dzić będą klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi wielkopostną zbiórkę żyw-
ności dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Produk-
ty tradycyjnie można składać do koszów przy ołtarzu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Zbiórka trwa do Niedzieli 
Palmowej. Za wszystkie dary z góry serdecznie dziękujemy! 

 Pielgrzymi wyjeżdżający do Grecji proszeni są o wpłacenie 
do 15.III drugiej raty w wysokości 500 zł i 150 Euro, oraz dos-
tarczenie kart o stanie zdrowia. Pozostałą część pieniędzy 
pielgrzymi zabierają ze sobą. 

 Zachęcamy! do przekazania, przez Caritas Archidiecezji War-

szawskiej, 1% podatku dochodowego na rzecz parafialnego 
Zespołu Caritas i w ten wspomożenia naszych potrze-

bujących i jednocześnie nam najbliższych, bo należących 
do naszej wspólnoty. Ulotki wyjaśniające – w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Damian KĘSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Monika KWIATEK, 

panna z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu 

Zapowiedź I: Dominik Zbigniew ZAWADZKI, kawaler, i Paulina BUZAK, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Wanda BORECKA  14.II.2016 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Stanisława Piotra DZIURNEGO, w 1. rocznicę urodzin 

1.III 
(wtorek) 

730  

1800  

2.III 
(środa) 

730  

1800 
† Kazimierza i Marii CZUDZIŃSKICH, 

Kazimierza i Danuty ROLÓW 

3.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Kazimiery KORYTEK, w 7. rocznicę śmierci, 

Jana i Alicji KORYTKÓW 

4.III 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

5.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO, w 1 rocznicę śmierci, 

Stanisława DOLACIŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Leokadii i Ryszarda DOLACIŃSKICH 

6.III 
(niedziela) 

845 

† Heleny, Feliksa, Jadwigi, Stefana i Władysława CACKÓW, 

Heleny, Józefa i Stanisława DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA, 

zmarłych z rodziny CACKÓW 

1030 
† Weroniki i Władysława GUSZYŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1200 † Haliny SALAMONIK, w 5. rocznicę śmierci 

1800 † Wacławy i Franciszka MĘTLAKÓW 

PARTYZANCKA DROGA KRZYŻOWA 

STACJA SZÓSTA 

Weronika ujrzała CIEBIE, 

otarła krew i znój z TWEJ twarzy. 

Odgadła, jak wyglądasz w niebie 

I jakim będziesz wśród ołtarzy. 

Dziś Polka Weronice nie zazdrości, 

bo w myślach ma oblicze NAJŚWIĘTSZEGO, 

gdy z sercem pełnym żalu i miłości 

z krwi wyciera czoło syna swego. 

STACJA SIÓDMA 

Upadłeś drugi raz w pół drogi, 

która nas wiodła do zbawienia. 

Ciężarem Krzyża zgięte nogi 

szukały drugi raz wytchnienia. 

Błogosław PANIE naszych leśnych braci, 

którzy z wysiłku drugi raz padali. 

Lecz choć z nich każdy resztę siły stracił 

zawsze do walki z wrogiem się zrywali. 

KABATA, Zbigniew ps. „Bobo” (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) 
il. DROGA KRZYŻOWA – STAHL, Beniamin Albert (1910 – 1987); źródło: americanartarchives.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. LIBERATUS JAN WAWRZYNIEC WEISS, MĘCZENNIK 
Jan Wawrzyniec Weiss urodził się 4.I.1675 w Konnersreuth, 

w Bawarii. W wieku 18 lat został franciszkaninem otrzymując 
imię Liberatusa. 14.IX.1698 przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługiwał w Retz oraz w Graz w Austrii. 

14.I.1705 wypłynął z Kairu w górę Nilu na misje do Abisynii. 
Został jednak zatrzymany i internowany przez muzułma-
nów w Sudanie. Do Kairu wrócił dopiero po 5 latach. 

20.IV.1711 został mianowany apostolskim wikariuszem 
Abisynii i 3.IX.1711, w towarzystwie o. Michała Piusa i o. Sa-

muela Marzorati, ponownie wyruszył na misje. 

Tym razem dotarł do stolicy Abisynii, Gondar. Król przyjął ich uprzejmie, ale 
poprosił ich, by w związku z sytuacją polityczną ukryli się. 

Odtąd prowadzili tajną działalność misjonarską. W III.1716 zostali jednak areszto-
wani przez nowego władcę, monofizytę Dawida. Oskarżono ich o bluźnierstwo 
wobec monofizyckiej herezji. Odpowiedzieć mieli: „Wierzymy w podwójną naturę 
CHRYSTUSA. I wierzyć będziemy do ostatniej kropli z żył” 

Skazani zostali na śmierć. 5.III.1716 zostali rozebrani, zawleczeni do stóp wznie-
sienia przy strumyku Amba Abo w Gondar i tam ukamienowani. 

20.XI.1988 w Watykanie beatyfikował ich św. Jan Paweł II.… (uroczystość 5 marca) 

il:: LIBERATUS WEISS; wyobrażenie współczesne źródło: www.heiligenlexikon.de 

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://americanartarchives.com/stahl%20stations%20of%20the%20cross.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Liberatus_Weiss.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

