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JEZUS nie objawia w pełni DUCHA ŚWIĘTEGO, dopóki SAM nie zostanie uwielbiony przez SWOJĄ Śmierć i SWOJE Zmartwychwstanie. Powoli jednak wskazuje na NIEGO, 

nauczając tłumy, gdy objawia, że JEGO CIAŁO będzie pokarmem na życie świata79POR. J 6, 27. 51. 62-63. Wskazuje GO […] Samarytance81POR. J 4,10. 14. 23-24
 […] [KKK, 728, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

CHRYSTYS I SAMARYTANKA — VERONESE, Paweł (1528, Werona – 1588, Wenecja) 

ok. 1585, olejny na płótnie, 143×289 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

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 pragnienia?” 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 podstawie 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 powiedziałaś 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 takich 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 zjedzenia?” 

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”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronese.Jesus_and_the_Samaritan_Woman01.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego 

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 mar-
ca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam 
w Archidiecezji Warszawskiej […]: 
1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby 

zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie 
nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu 
organów państwowych. 

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa 
we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, 
a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie 
zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem 
telewizji, radia i internetu […]. 

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością 
indywidualnej adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i przystępo-
wania do SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA. 

4. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych 
świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i od-
ważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi. 

5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich 
o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji 
chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych 
i sanitarnych. 

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie 
i duchowej łączności. 

† Kazimierz Kardynał Nycz 
13 marca 2020 r. 

 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.). 

 15.III (niedziela): 

 W związku z powyższym komunikatem naszego Arcypas-
terza prosimy! o podejmowanie rozsądnych, wyważonych 

decyzji co do ilości osób uczestniczących we Mszach św. 
 Msza św. o 1200 transmitowana jest na portalu 

parafialnym www.swzygmunt.knc.pl. Zapraszamy! 

 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 
Prosimy! o odwiedzenie strony parafialnej! 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie. 

 15–22.III (niedziela-niedziela): 

 Spowiedź św. – po wcześniejszym umówieniu się telefo-
nicznym pod nr +48 606 516 055. 

 W sprawach kancelaryjnych – przed wizytą prosimy 
o konsultację telefoniczną nr telefonu +48 606 516 055. 

 20.III (piątek): Od 1500 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA-
MENTU, do indywidualnej adoracji. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 22.III, na sumie. 
 Na rzecz najuboższych mieszkańców parafii Parafialny 

Zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności. Produkty można składać 

do koszy wystawionych przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmowej. 
 od 22.IV (niedziela): sprzedaż palemek wielkanocnych, 

baranków oraz świec. 
Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 7.VI (niedziela): Beatyfikacja Sługi Bożego Stefana kard. WYSZYŃ-
SKIEGO – w Warszawie, na Placu Piłsudskiego. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła – 
składane na tacę, wpłaty indywidualne i na konto – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Grażyna MILEWSKA  3.III.2020 l. 62 

śp. Stanisław KOSZOREK  28.II.2020 l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.III 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Romana i Władysławy JABŁOŃSKICH, 

Jana i Helenę BARANKÓW 

17.III 
(wtorek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarøych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

18.III 
(środa) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Marii i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny, Wandy i Bolesława BOGUCKICH 

19.III 
(czwartek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Józefa i Cecylii KWIATKOWSKICH, 

zmarłych rodziców 

20.III 
(piątek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Apolonii, Bolesława, Sławomira, Katarzyny i 

Andrzeja OSUCHÓW 

21.III 
(sobota) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Krystyny, Henryka, Stanisława i Jerzego 

NIERZWICKICH 

22.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa i Henryka NOGALÓW, 

zmarłych z rodzin NOGALÓW i JASKÓW 

1030 
† Genowefy, Czesława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

1200 † Alicji SZLĄZAK. w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

DROGA KRZYŻOWA WG STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 
STACJA VI — WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 

Jak często jesteśmy w połozeniu, 

gdy samo ludzkie współczucie nakazuje nam 

myśleć bardziej o innych niż o sobie. 

Weronika nie myślała o grożącym jej niebezpieczeństwie, 

o tym co powiedzą, jak się zachowają, co o niej myślą. 

Myślała o TOBIE i tylko o TOBIE, 

ażeby za wszelką cenę dotrzeć do CIEBIE, 

żeby CI usłużyć. 

STACJA VII — JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA 

Leżych w prochu ziemi. 

Trzeba było się do CIEBIE bardzo zniżyć, 

żeby podjąć TWOJĄ świętą GŁOWĘ… 

Dotykamy nieraz ludzi tak bardzo upadłych 

duchem i ciałem, 

że trzeba po prostu swoją głowę zniżyć aż tak bardzo, 

do człowieka. 

il. DROGA KRZYŻOWA NA ŚCIEŻCE KARD. WYSZYŃSKIEGO – klasztor ss. Nazaretanek, Komańcza; 
źródło: nazaretanki.przemyska.eu 

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 

Schola – +48 662 476 217 
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