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[…] imię BOŻE jest tajemnicze, tak jak BÓG jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia, i właśnie przez to 

wyraża ono najlepiej, kim jest BÓG, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o NIM; jest ON „BOGIEM ukrytym”Iz 45, 15. [KKK, 206, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

MOJŻESZ I PŁONĄCY KRZEW — FRIBERG, Arnold (1913, WInneteka –2010, Salt Lake City) 

1999; źródło: www.christcenteredmall.com 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 3, 1-8A. 13-15 
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, 

zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. 

Wtedy ukazał mu się Anioł PAŃSKI w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 

Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: 

„Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 

Dlaczego krzew się nie spala?” 

Gdy zaś PAN ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał BÓG do niego 

ze środka krzewu: 

»Mojżeszu, Mojżeszu!« 

On zaś odpowiedział: 

„Oto jestem”. 

Rzekł mu BÓG: 

»Nie zbliżaj się tu! 

Zdejmij 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 zwrócić oczy na BOGA. 

PAN mówił: 

»Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu MEGO w Egipcie 

i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, 

znam więc jego uciemiężenie. 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu 

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 Izraelitów i powiem im: 

BÓG ojców naszych posłał mnie do was. 

Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest JEGO imię, 

cóż im mam powiedzieć?” 

Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: 

»JESTEM, KTÓRY JESTEM«. 

I dodał: 

»Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was«. 

Mówił dalej BÓG do Mojżesza: 

»Tak powiesz Izraelitom: 

PAN, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba 

posłał mnie do was. 

To jest imię MOJE na wieki i to jest MOJE zawołanie 

na najdalsze pokolenia«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 103 (102), 1B-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, 

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, byście 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 pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, 

abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. 

Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – 

i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzało 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, KRÓLU wieków 

PAN mówi: 

»Nawracajcie się, 

bliskie jest królestwo niebieskie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 13, 1-9 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie 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, iż to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

Albo myślicie, że owych osiemnastu, 

na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, 

było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 

Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie«. 

I opowiedział im następującą przypowieść: 

»Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 

przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 

Rzekł więc do ogrodnika: 

'Oto już trzy lata, odkąd przychodzę 

i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. 

Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?' 

Lecz on mu odpowiedział: 

'Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, 

aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. 

A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć'«. 

https://www.christcenteredmall.com/stores/art/friberg/moses-and-the-burning-bush.htm
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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.). 

 24.III (niedziela): Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna wielko-
postną zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla naj-
uboższych rodzin z naszej parafii. Produkty tradycyjnie mo-
żna składać do koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY. Za wszystkie dary z góry – Bóg zapłać! 

 25–27.III (poniedziałek–środa): Rekolekcje dla szkół w Słomczynie 
i Brześcach, prowadzone przez kleryków Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Szczegóło-
wy plan – w szkołach. Pamiętajmy o duszach naszych dzieci! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła 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! 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na nasz PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS, który od lat 
zajmuje się pomocą na rzecz ubogich z naszej parafii. 
Wspomóżmy tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie 
najbliżsi, bo należący do naszej parafialnej wspólnoty! 
Wszystkim darczyńcom z góry serdeczne podziękowania! 

Przekazanie odbywa się poprzez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. W formularzu PIT należy po prostu podać: 

numer KRS: 0000225750 
Cel szczegółowy: Caritas przy parafii pw. św. Zygmunta, Słomczyn 

 Szkoła Podstawowa w Słomczynie planuje, wzorem ubiegłe-
go roku, zorganizować 27.IV.2019 bieg „SZLAKIEM GUZIKÓW 

NIEUGIĘTYCH”, ku czci swojego patrona, JANA MEJSTERA, oraz 
wszystkich ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Bieg będzie miał chara-
kter powszechny. Zapraszamy! całą społeczność lokalną, w tym 

rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły. Ze względu 
na szeroki zasięg imprezy organizatorzy zwracają się z go-
rącą prośbą o wsparcie finansowe tej inicjatywy. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy! o kontakt ze szkołą: 

tel.: +48 22 754 44 10 
emajl: sekretariat@slomczyn.edu.pl 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia Irena ŚWIERK  9.III.2019 l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.III 
(poniedziałek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Genowefy i Czesława KORNASZEWSKICH, 

Tomasza, Janiny, Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

26.III 
(wtorek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Genowefy i Mieczysława KŁOSZEWSKICH, w 20. rocznicę śmierci, 

Franciszka KANABUSA, 

Zofii SZYMANKIEWICZ 

27.III 
(środa) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Ryszarda CZUBAJA, w 9. rocznicę śmierci, 

Janiny i Stanisława LESZCZYŃSKICH 

28.III 
(czwartek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Kazimierza DURAJCZYKA, w 40. rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców 

29.III 
(piątek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Apolonii, Bolesława, Sławomira, Katarzyni i Andrzeja 

OSUCHÓW 

30.III 
(sobota) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Cecylii i Jana OKLEJÓW 

31.III 
(niedziela) 

845 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1030 
† Marii i Stanisława GADOMSKICH, 

zmarłych z rodzin GADOMSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Teodory GAŁKA, 

zmarłych z rodziny 

1800 
† Waldemara WIEWIÓRY, 

zmarłych z rodziny 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA VII — PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 

W drugim kuszeniu na górze diabeł 

prosił naszego PANA, by zdał się 

całkowicie na BOGA i nie dbał lub 

nie myślał o SOBIE: 

„Rzuć się w dół, gdyż Aniołowie 

na rękach nosić CIĘ będą”. 

Lecz ZBAWICIEL odparł: 

»Nie będziesz wystawiał na pró-

bę PANA, BOGA swego«, 

przypominając szatanowi, że BÓG 

nigdy nie zbawia nas przeciw naszej 

woli, lecz jedynie w wtedy, gdy 

współpracujemy z JEGO łaską. 

To kuszenie pochodziło nie z ciała, 

lecz ze świata, który tak wiele razy 

mówi mi: 

„Rzuć się w dół na skały 

grzechu, zdaj się na BOGA; BÓG 

jest miłosierny, ON cię wydźwi-

gnie, jest mnóstwo czasu na 

pokutę - BÓG się TOBĄ zaopie-

kuje”. 

I wiele razy, w przeciwieństwie 

do PANA, uległem takim podszeptom i grzeszyłem zuchwale w nadziei 

miłosierdzia BOŻEGO, później bez przekonania uczyniłem postanowienie 

poprawy i znów upadałem. 

Modlitwa: Drogi ZBAWICIELU, przez TWÓJ drugi upadek odpokutowałeś 

za moją nadmierną miłość świata i wiele przypadków, w których 

nadużyłem TWOJEGO miłosierdzia i dobroci jako wymówki dla popełnienia 

kolejnego grzechu. Podnosząc się z ziemi, wysłużyłeś łaskę podźwignięcia 

mnie raz jeszcze, abym mógł podążać za TOBĄ na Kalwarię. 

Uwolnij mnie od ducha tego świata. Pozwól mi dojrzeć, że nic mi nie da, 

jeśli zyskam cały świat, a stracę moją duszę nieśmiertelną. 

Powiedziałeś mi, że świat będzie zawsze mnie nienawidził, jeśli będę CIĘ 

kochać, proszę CIĘ zatem, aby w najbardziej gorzkich chwilach pogardy 

pocieszała mnie pamięć o tym, że CIEBIE najpierw świat znienawidził. 

STACJA VIII — PAN JEZUS POCIESZA JEROZOLIMSKIE NIEWIASTY 

Ze wszystkich rzeczy na ziemi najmniej znamy samych siebie. Grzechy 

i ułomności innych znamy tysiąc razy lepiej niż własne i zawsze 

dostrzegamy pyłek w oku innych, nie widząc nigdy belki w naszym 

własnym oku. 

Zdaje się, że ta wielka prawda została zlekceważona w drodzę na Kal-

warię. Pobożne niewiasty jerozolimskie, mimo że nie obawiały się zanadto 

ujawnić swej lojalności przed niepobożnymi mężczyznami, widziały jedynie 

cierpiącego CHRYSTUSA, którego kochały; nie dostrzegały kochającego 

CHRYSTUSA, który cierpiał za nie. Łączyły się z NIM w bólu, lecz nie postrze-

gały siebie jako przyczyny bólu. 

Tymczasem ON wziął na siebie ich własne grzechy, a także moje grzechy 

i w celu uświadomienia tej prawdy wszystkim, z głębi NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

wydobył się bolesny jęk: 

»Nie płaczcie nade MNĄ, płaczcie nad sobą«. 

Modlitwa: PANIE JEZU, pozwól mi dostrzec osobistą zależność między moimi 

grzechami a Kalwarią. Pozwól, abym płakał nad TOBĄ jedynie z mojego 

własnego powodu. 

Pozwól mi zrozumieć, że gdybym był mniej pyszny, korona cierniowa mniej 

by CIĘ raniła; gdybym był mniej uparty, TWÓJ Krzyż byłby lżejszy; gdybym 

mniej grzeszył, droga na Kalwarię byłaby dużo krótsza, a ponieważ ból 

i radość mają to samo źródło, którym jest fontanna łez, pozwól mi również 

zrozumieć, że mój ból, dzięki TWOJEJ miłości, może pewnego dnia 

przemienić się w wieczną radość. 

SHEEN, Fulton Piotr Jan (1895, El Paso – 1979, Nowy Jork) 
rozważania, 20.III.1932, program radiowy „Godzina Katolicka”, tłum. Izabella Parowicz 

Il.: STACJA VII — ENGELBRECHT. Marcin (1684, Augsburg - 1756, Augsburg); rycina, biblioteka uniwersytecka, Warszawa; źródło: zas. 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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