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Jezus wszedł do Świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z BOGIEM. 

Świątynia jest dla NIEGO mieszkaniem JEGO OJCA, domem modlitwy; oburza się, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handluPOR. MT 21, 13. 

Jeśli wyrzuca ze Świątyni kupców, to czyni to przez zazdrosną miłość do OJCA: 

 „»Z domu mego OJCA nie róbcie targowiska!« 

 Uczniowie JEGO przypomnieli sobie, że napisano: 

 'Gorliwość o dom TWÓJ pochłonie MNIEPS 69, 10'”J 2, 16-17. 

Po Zmartwychwstaniu JEZUSA Apostołowie zachowali religijny szacunek dla ŚwiątyniPOR. DZ 2, 46; 3, 1; 5, 20. 21. [KKK, 584] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

WYPĘDZENIE BANKIERÓW ZE ŚWIĄTYNI — COLOMBEL, Mikołaj (ok.1644, Sotteville – 1717, Paryż) 

1682, olejny na płótnie, 119.4 × 88.3 cm, Muzeum Sztuki, San Loius; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 20, 1-17 

W owych dniach mówił BÓG wszystkie te słowa: 

»JA jestem PAN, BÓG twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z do-

mu niewoli. 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok MNIE! 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest 

na niebie 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, bo JA, PAN, 

BÓG twój, jestem BOGIEM zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze 

synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy MNIE nie-

nawidzą. 

Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy MNIE 

miłują i przestrzegają moich przykazań. 

Nie będziesz wzywał imienia PANA, BOGA twego, w błahych rzeczach, 

bo nie pozwoli PAN, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa JEGO IMIENIA 

w błahych rzeczach. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 

Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. 

Dzień zaś siódmy jest szabatem PANA, BOGA twego. 

Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, 

ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja nie-

wolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich 

bramach. 

W sześć dni bowiem uczynił PAN niebo, ziemię, morze oraz 

wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. 

Dlatego pobłogosławił PAN dzień szabatu i uznał go za święty. 

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą PAN, 

BÓG twój, ci daje. 

Nie będziesz zabijał. 

Nie będziesz cudzołożył. 

Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. 

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, 

ani je-go niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 

rzeczy, która należy do twego bliźniego«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: POR. J 6, 68C) 

REFREN: Słowa TWE, PANIE, dają życie wieczne 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 

JEGO słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie PANA i olśniewa oczy. 

Bojaźń PANA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 

słodsze od miodu płynącego z plastra. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 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 spoś-

ród Greków – CHRYSTUSEM, mocą BOŻĄ i mądrością BOŻĄ. 

To bowiem, co jest głupstwem u BOGA, przewyższa mądrością ludzi, 

a co jest słabe u BOGA, przewyższa mocą ludzi. 

AKLAMACJAPOR. J 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 przybył do Jerozolimy. 

W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy 

sprzedawali woły, baranki i gołębie. 

Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich 

ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 

powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 

»Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!« 

Uczniowie JEGO przypomnieli sobie, że napisano: 

„Gorliwość o dom Twój pochłonie 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 trzy dni 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 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 JEGO imię, widząc znaki, które czynił. 

JEZUS natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał 

i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. 

SAM bowiem wiedział, co jest w człowieku. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_Colombel_-_Christ_Expelling_the_Money-Changers_from_the_Temple.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.). 

 4.III (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary na rzecz pomocy misjonarzom. 
 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 10.III (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 11.III (niedziela): 
 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pier-

wszej Komunii św. po Mszy św. o 1800. 
 W domu parafialnym w Klarysewie w godz. 900–1300 

akcja honorowego krwiodawstwa. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy! 

 12–14.III (poniedziałek–środa): W godz. od 900 do 1500 rekolekcje 
dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 
Rekolekcje prowadzić będą klerycy Wyższego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 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! wszystkich 

parafian do przekazania tej kwoty na rzecz naszego Para-
fialnego Zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą 
na rzecz ubogich z naszej parafii. Wspomóżmy ten sposób 
tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo na-
leżący do naszej parafialnej wspólnoty. 
Przekazanie odbywa się przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej (numer KRS – 0000225750). W kościele znajdu-
ją się ulotki, które wyjaśniają, jak właściwie wypełnić formu-
larz PIT. Z góry serdeczne podziękowania! 

 Trwa remont kościoła. Ofiary na odnowę wspólnego 
domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 

i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę. Pro-
gram  na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy chętnych 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali 
w sakramencie Chrztu Świętego: 

25.II Franciszek MICHALCZYK, Parcela 

 25.II Łucja PIEKARNIAK, Kawęczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Artur Ryszard KOWAL, kawaler, i Lidia Joanna 

SALAMONIK, 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. Maria MAKUCH  18.II.2018 l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.III 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Elżbiety LEWEK, w 5. rocznicę śmierci 

6.III 
(wtorek) 

730 † Marianny SYBILSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Kazimierza, w 1. rocznicę śmierci, 

Grażyny, w 6. rocznicę śmierci, ŁĄCZYŃSKICH 

7.III 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana, Marianny i Alicji KORYTKÓW 

8.III 
(czwartek) 

730  

1800 w intencji BOGU wiadomej 

9.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

10.III 
(sobota) 

730 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.III 
(niedziela) 

845 

† Franciszki, Stanisława, 

Jana i Franciszki KORNASZEWSKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Jana i Władysława BRUDNIEWSKICH 

1030 † Marianny OLESIŃSKIEJ 

1200 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Arkadiusza BARANA 

1800 
† Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH, 

Adama i Elżbiety WILCZAKÓW 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA VI — WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI („Apostrofa do świętej Weroniki”) 

Weroniko, która nigdy nie istniałaś, 

Ale powinnaś istnieć, 

Weroniko, ocierająca chustą 

Skrwawione czoło PANA, 

Patronko wszystkiego, 

Co nie było, 

Ale co powinno być, 

Co się nie stało, 

Ale co powinno się stać, 

Ucieleśnij się w naszych dziejach, 

Służebna niewiasto, 

Miłosierna wyobraźni ludzka, 

Ocierająca chustą 

Czoło samotnego BOGA. 

STACJA VII — JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA („Psalm nadziei”) 

O, PANIE, kazałeś złu działać, 

Aby umocniona była w ludziach dobroć, 

Kazałeś działać nienawiści, 

Aby umocniona była w ludziach miłość, 

Kazałeś działać brzydocie, 

Aby umocnione było w ludziach piękno. 

PANIE, pozwól mi cierpliwie znosić 

Wszelką gorycz, albowiem tylko cierpliwość 

Może ją zamienić w słodycz. 

STACJA VIII — JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY („Ukrzyżowanie”) 

A ON śpiewał: 

»O, córki jerozolimskie, córki świątyni, 

Która stała się domem bankowym i ołtarzem kłamstwa 

Nie płaczcie nade MNĄ, 

Śniade niewiasty jerozolimskie, 

Ale płaczcie nad sobą i nad waszymi synami. 

Przyjdzie dzień, gdy będziecie błogosławić 

Wszelką niepłodność 

I chwalić pustkę waszego owocu, 

I posuchę waszych piersi. 

I będziecie modlić się do gór i do pagórków 

O łaskę śmierci pod pękającymi skałami. 

Skoro cierpi figowiec zielony, 

Figowiec kwitnący, 

Jak bardzo cierpieć będzie figowiec uschnięty, 

Figowiec żałości?« 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) – wiersze różne 

il. DROGA KRZYŻOWA – katedra polowa WP pw. NMP Królowej Polski, Warszawa źródło: zasoby własne 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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