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DUCH ŚWIĘTY jest »wodą żywą«, która w modlącym się sercu »wytryska ku Życiu wiecznemu«J 4, 14. To ON uczy nas przyjmowania GO w samym ŹRÓDLE: w CHRYS-

TUSIE. W życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas CHRYSTUS, aby napoić nas DUCHEM ŚWIĘTYM: słowo BOŻE, liturgia Kościoła… [KKK, 2652] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTUS I SAMARYTANKA — STROZZI, Bernard (1581, Genewa – 1644, Wenecja) 

olejny na płótnie, Museum de Fundatie, Kasteel Het Nijenhuis k. Heino; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 17, 3-7 
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego 

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

z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnie-

nia?” Mojżesz wołał wtedy do PANA, mówiąc: „Co mam uczynić z tym 

ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!” 

PAN odpowiedział Mojżeszowi: »Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku 

starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w 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 Izraelici 

i PANA wystawiali na próbę, mówiąc: „Czy PAN jest rzeczywiście wśród nas, 

czy też nie?” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) 

REFREN: Słysząc głos PANA, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy PANU, 

wznośmy okrzyki ku chwale OPOKI naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem JEGO z uwielbieniem, 

z weselem śpiewajmy MU pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy GO, padając na twarze, 

klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył. 

Albowiem ON jest naszym BOGIEM, 

a my ludem JEGO pastwiska i owcami w JEGO ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos JEGO: 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie MNIE kusili wasi ojcowie, 

doświadczali MNIE, choć widzieli MOJE dzieła«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 1-2. 5-8 
Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z BOGIEM 

przez PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA; dzięki NIEMU uzyskaliśmy na pod-

stawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją 

chwały BOŻEJ. 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość BOŻA rozlana jest w sercach 

naszych przez DUCHA ŚWIĘTEGO, który został nam dany. CHRYSTUS bowiem 

umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze 

byliśmy 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 właśnie przez to, że CHRYSTUS umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 

grzesznikami. 

AKLAMACJApor. J 4, 42. 15 Chwała Tobie, Słowo Boże 

PANIE, TY jesteś prawdziwie ZBAWICIELEM świata; 

daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 4, 5-42 

JEZUS przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, 

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

zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. 

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. JEZUS rzekł 

do niej: »Daj Mi pić!« Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, 

by zakupić żywności. 

Na to rzekła do NIEGO Samarytanka: „Jakżeż TY, będąc Żydem, prosisz 

mnie, Samarytankę, bym CI dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie 

unikają się nawzajem. 

JEZUS odpowiedział jej na to: »O, gdybyś znała dar BOŻY i wiedziała, kim jest 

TEN, kto ci mówi: 'Daj MI się napić', to prosiłabyś GO, 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, i on sam z niej pił, i jego 

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 

tryskającym ku życiu wiecznemu«. 

Rzekła do NIEGO kobieta: „PANIE, 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 po-

wiedziałaś 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, kobieto, 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, nawet już jest, kiedy to 

prawdziwi czciciele będą oddawać cześć OJCU w DUCHU i prawdzie, a ta-

kich to czcicieli szuka OJCIEC. 

BÓG jest duchem; trzeba 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. Żaden 

jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” – lub: „Czemu z nią 

rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. 

I mówiła 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 między sobą: „Czyż MU kto przyniósł coś do zje-

dzenia?” 

Powiedział im JEZUS: »MOIM pokarmem jest wypełnić wolę TEGO, który MNIE 

posłał, i wykonać JEGO dzieło. Czyż nie mówicie: 'Jeszcze cztery miesiące, 

a nadejdą żniwa?' Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie 

na pola, jak się bielą 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, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. 

Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście«. 

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 został. Pozostał tam 

zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki JEGO słowu, a do tej 

kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy 

bowiem na własne uszy i wiemy, że ON prawdziwie jest ZBAWICIELEM 

świata”. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/the-temptation-of-christ-eric-armusik.html
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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 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.). 

 20-22.III (poniedziałek–środa): W godz. 900–1500 rekolekcje dla 
dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, prowa-
dzone przez kleryków Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 24.III (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 

 25.III (sobota): W Domu Ludowym w Słomczynie PARAFIALNY 

TURNIEJ O PUCHAR PROBOSZCZA w tenisie stołowym, w 3 kate-
goriach: szkoła podstawowa (7–12 lat); gimnazjum i lice-
um (13–19 lat); oraz kategorii OPEN. Od 900 eliminacje. Pół-
finały i finały od 1830. Możliwość treningów – w tygodniu, 
po południu. Zgłoszenia do 22.III (środa) u ks. Michała. 

 26.III (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych po Mszy św. o 1800. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.III, na sumie. 
 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 

na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi wielkopostną zbiórkę 

żywności dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Produkty tradycyjnie można składać do koszów przy ołtarzu 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmo-
wej. Za wszystkie dary z góry serdecznie dziękujemy! 

 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-
wego na rzecz różnych instytucji. Zachęcamy do wsparcia 
naszego parafialnego zespołu Caritas, od lat wspomagają-

cego potrzebujących z naszej parafialnej wspólnoty. Sposób 
przekazania – poprzez Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 

wyjaśniają ulotki wyłożone w kościele. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

11.III Jan Mieszko KOSMALA, Piaseczno  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Kazimierz ŁĄCZYŃSKI  6.III.2017 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Krystyny PETRYKI, w 4. rocznicę śmierci 

21.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Danuty LEMIESZEK 

22.III 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Danuty LEMIESZEK, w miesiąc po śmierci 

23.III 
(czwartek) 

730  

1800 
† Genowefy, w 1. rocznicę śmierci, Czesława w 2. rocznicę śmierci, 

Bronisławy, Szczepana i Jana 

24.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Apolonii i Bolesława OSUCHÓW 

25.III 
(sobota) 

730  

1800 † Zbigniewa Tadeusza OKLEJA 

26.III 
(niedziela) 

845 

† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

dziękczynna w 50 rocznicę małżeństwa Barbary i Stefana 

1030 † Stanisława GELERTA, zmarłych z rodziny GELERTÓW 

26.III 
(niedziela) 

1200 

† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Jadwigi, Feliksa, Stefana i Władysława CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW, Janusza ANDZIAKA 

† członków Męskiego Koła Różańcowego 

1800 
† Marianny, Mariana, Józefa, Zdzisława i Jana 

ZDUŃCZYKÓW 

QUEM QUAERITIS? – MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA V 
JEZUS z wdzięcznością patrzy na Szymona, 

Błogosławiony, że się z PANEM trudzi, 

Że z nim Krzyż ciężki wziął na swe ramiona, 

Aby zbawić grzesznych ludzi! 

SZYMON Z CYRENY: 

Nie ma sprawiedliwości! 

Dlaczego właśnie ja? 

Dlaczego mnie wybrali? 

Nie ma sprawiedliwości! 

Dlaczego właśnie ja, 

Silniejsi obok stali! 

Nie ma sprawiedliwości! 

Dlaczego właśnie ja? 

Ja śpieszę się do domu! 

Nie ma sprawiedliwości! 

Dlaczego właśnie ja? 

Dlaczego mam MU pomóc? 

Dlaczego właśnie ja? 

Niech MU pomogą inni. 

Nie ma sprawiedliwości… 

Najgorsi są niewinni! 

STACJA VI 
Skromna córka Izraela 

Otrze lice ZBAWICIELA 

Chustą, a PAN ją obdarzy 

Wizerunkiem ŚWIĘTEJ TWARZY! 

WERONIKA: 

Każda z nas jest Weroniką. 

Każda z nas chustę ma. 

Każda umie cierpieć cicho – 

Ile słów, tyle zła. 

Jednak poszłam na Golgotę, 

Gdy ON Krzyż na nią niósł, 

Błogosławiąc tę hołotę, 

Której krzyk w usta wrósł. 

Przez kordony się przedarłam – 

Czułam żal, czułam gniew… 

SKAZAŃCOWI twarz otarłam, 

W chustę mą wsiąkła KREW. 

Teraz noszę pośród ludzi 

JEGO twarz z rdzawych plam… 

W tłumie się nienawiść budzi. 

Miłość trwa sam na sam. 

Każda z nas jest Weroniką… 

STACJA VII 
JEZU miły, znów upadasz. 

Ciałem swoim nie władasz. 

Ciężki Krzyż CIĘ znów przygniata 

Za podłości tego świata! 

Znów upadasz, znów upadasz, 

CIAŁEM SWOIM nie władasz, 

SAM w ofierze się składasz! 

ŻOŁNIERZ: 

Najgorszy jest drugi upadek, 

Bo człowiek chce wierzyć zawzięcie, 

Że pierwszy raz padł przez przypadek, 

Przez zwykłe, pechowe potknięcie. 

Najgorszy jest drugi upadek, 

Gdy człowiek zrozumie dokładnie, 

Że to nie był wcale przypadek, 

Że trzeci raz szybko upadnie. 

Najgorszy jest drugi upadek, 

Gdy człowiek świadomość przywoła, 

Że pierwszy raz padł przez przypadek, 

Lecz trzeci raz powstać nie zdoła. 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

il. DROGA KRZYŻOWA – kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Beginażu, Bruksela źródło: commons.wikimedia.org 

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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stations_of_the_Cross,_Saint-Jean-Baptiste_au_B%C3%A9guinage,_Brussels
http://www.swzygmunt.knc.pl/

