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„Nasz PAN JEZUS CHRYSTUS, który w SWOIM ciele został ukrzyżowany, 

 jest prawdziwym BOGIEM, PANEM chwały i JEDNYM z TRÓJCY ŚWIĘTEJ”SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI II: DS 432. [KKK, 468, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
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 domu 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 nienawidzą. 

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 niewolnica, 

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 jego 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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO 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 spośród 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. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

według następującego porządku: 
 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 

 o 1630 (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.). 

 7.III (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 13.III (sobota): 

 WYPOMINKI o 1720. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 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 14.III (niedziela): sprzedaż palemek, baranków oraz 

świec wielkanocnych. 
Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 

wypełnić formularz PIT. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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 – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 
 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 

 Zasady obecności w kościele: 
 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Wit BOROWSKI  24.II.2021 l. 79 

śp. Stanisław WALCZAK  23.II.2021 l. 70 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.III 
(poniedziałek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Arkadiusza BARANA 

9.III 
(wtorek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Kariny RETMAŃSKIEJ, z racji 18. urodzin 

10.III 
(środa) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

11.III 
(czwartek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

12.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

13.III 
(sobota) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.III 
(niedziela) 

845 

† Franciszki, Stanisława, Jana i Franciszki 

KORNASZEWSKICH, 

Franciszki, Jana i Władysława GRUDNIEWSKICH, 

Marianny GAWŁOWSKIEJ 

1030 † Jolanty i Marka MAĆKOWIAKÓW 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacława, Wacławy i Jana NOWIŃSKICH 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA VII — DRUGI UPADEK 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

UPADNIESZ, JEŚLI NIE OPANUJESZ POŻĄDLIWOŚCI 

„Zrozumiałe jest, że pożądania dręczą i trudzą duszę. 

Są one jak niesforne i uprzykrzone dzieci, które 

ustawicznie proszą matkę o to czy owo, a nigdy im 

nie dosyć. 

Ileż to nadręczy i trudzi się człowiek szukający 

chciwie skarbu. Tak również dręczy i trudzi się dusza 

w zdobywaniu tego, czego domagają się od niej jej 

pożądania. A chociaż w końcu zdobędzie to, dręczy 

się jednak nadal nie znalazłszy zaspokojenia. Osta-

tecznie bowiem kopie w „rozwalonych cysternach, 

które nie mogą zatrzymać wody” na ugaszenie 

pragnienia. 

Do tego stosują się słowa Izajasza proroka: «Lassus adhuc sitit et anima eius 

vacua est» IZ 29, 8 («Osłabiony jeszcze pragnie i dusza jego czcza jest»); znaczy to, 

że pożądanie jego pozostanie niezaspokojone. 

Dręczy się i trudzi dusza ulegająca swoim pożądaniom, ponieważ jest przez nie 

raniona, zaburzona i niespokojna, jak woda przez wiatry i nie pozwolą jej uspokoić 

się na żadnym miejscu i ani w żadnej rzeczy. O takiej duszy mówi Izajasz: 

«Cor impii quasi mare fervens» – «Serce złego jak morze wzburzone»IZ 57, 20. 

Zaiste nieszczęśliwy jest człowiek jeśli nie opanuje pożądań” „DROGA NA GÓRĘ KARMEL” I 6,6. 

— JEZU, powstający z upadku, 

daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

STACJA VIII — POUCZENIE NIEWIAST 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

NIECH DUCH BOŻY MIESZKA W NASZYCH DUSZACH 

„Gdy serce czołga się w niskościach ziemi, spada 

korona i każda nędza nią pomiata. Lecz skoro 

człowiek podnosi serce do rzeczy wyższych, jak mówi 

Dawid, wówczas BÓG jest wywyższonyPS 63, 7 koroną 

tego wzniosłego serca JEGO oblubienicy, którą GO 

ukoronują w dniu radości serca JEGOPNP 3, 11 i w której 

ON znajdzie SWE rozkosze przebywając z synami 

człowieczymiPRZ 8, 3. 

Te wody rozkoszy wewnętrznych nie wytryskują 

z ziemi. Kto chce je znaleźć, musi ku niebu otwierać 

usta swych pragnień, wolne od wszelkich innych 

pokarmów. Musi mieć usta pożądań nie ściśnione 

ani wypełnione kęsem innych upodobań, ale próżne i otwarte w stronę TEGO, który 

mówi: «Rozszerz usta twoje, a napełnię je»PS 80, 11. 

Tak więc kto szuka upodobania w jakiejś rzeczy, ten nie jest już na tyle ogołocony, 

żeby go BÓG mógł napełnić swymi niewysłowionymi rozkoszami. I jak przychodzi 

do BOGA, tak odchodzi, gdyż ręce ma obciążone i nie może przyjąć tego, co mu 

BÓG dawał. Niech nas BÓG uwolni od nieszczęsnych ciężarów, które nas 

pozbawiają tak słodkiej i miłej wolności. 

Służcie PANU moje kochane córki w CHRYSTUSIE, naśladujcie GO w umartwieniu, 

we wszelkiej cierpliwości, w milczeniu i pożądaniu cierpień. Bądźcie katami dla 

przyjemności ziemskich, a jeśli jest w was jeszcze przypadkiem jaka przeszkoda 

do wewnętrznego zmartwychwstania w duchu, śmierć jej zadajcie. Oby ten DUCH 

mieszkał zawsze w waszych duszach! Amen” „DO KARMELITANEK BOSYCH W BEAS”, 18.IX.1586, MALAGA 

— JEZU, pouczający niewiasty, 

daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

ŚW. JAN OD KRZYŻA (1542, Fontiveros – 1591. Úbedzie) 

il. DROGA KRZYŻOWA — CYGAN, Antoni Józef (ur. 1964, Zabrze), parafia pw. św.Pawła Apostoła, Zabrze; źródło: antonicygan.netgaleria.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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