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[…] Objawienie imienia BOŻEGO dane Mojżeszowi w teofanii płonącego krzewu […] okazało się objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza [KKK, 204, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

GOREJĄCY KRZEW — KUMAR Yadav, Anil (1984, Uttar Pradesh, Indie) 

2019, farby akrylowe na płótnie, 81.3×129.5 cm; źródło: www.artmajeur.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 nasłucha-

łem 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 więk-

szości 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, SŁOWO BOŻE 

PAN mówi: «Nawracajcie się, 

bliskie jest królestwo niebieskie» 

SŁOWA EWANGELII WG 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 figo-

wcu, 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'». 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
Stacja VI — I NAM WCIĄŻ PODBIEGAĆ ABY OCIERAĆ TWĄ TWARZ 

bo każdy na chuście serca nosi TWOJĄ twarz 

ten kto z czułością współczuł JEZU TWOJEJ ranie 

jak Weronika otrzyma TWÓJ niezwykły znak 

jeśli tylko podejdzie gdyś pod krzyżem PANIE 

odwagi nam potrzeba miłości i wiary 

by przytulić JEZUSA w cierniowej koronie 

gdy idzie umęczony przez Golgotę świata 

zaciskając na krzyżu pokrwawione dłonie 

i męstwa aby stanąć po stronie CHRYSTUSA 

gdy tylu się wokoło z NIEGO naigrawa 

gdy nie ma miejsca w świecie dla niewinnych 

gdy cywilizacja śmierci łamie BOŻE prawa 

o!jakże jestem szczęśliwy gdy widzę TWĄ twarz 

o DOBRY JEZU! gdy zamknę w modlitwie powieki 

wiem że mnie przyjąłeś PANIE do SWEGO serca 

i nie opuścisz nigdy już przez wszystkie wieki 

bo TY wciąż jesteś z nami umęczony JEZU 

ta świadomość jak cierniem serca nam przenika 

gdy przez codzienność trudy i Golgotę życia 

niejedna idzie do CIEBIE z płaczem Weronika 

i nam wciąż podbiegać aby ocierać TWĄ twarz 

gdy w bliźnich JEZU idziesz drogą męczennika 

i gdy biegniemy do CIEBIE z chustą miłości 

jak cierpieniem wzruszona kiedyś Weronika 

https://www.artmajeur.com/en/anil-kumar/artworks/12792503/burning-bush
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 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.). 

 20.III (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących 
się do pierwszej Komunii św. po Mszy św. o 1800. 

 25.III (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 27-30.III (niedziela-środa): Parafialne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Zachęcamy! wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 

uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygotowujących 
do jak najgłębszego przeżycia świąt wielkanocnych. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 R. 
 27.III (niedziela): Msze św. i nauki: 

 845, 1200 i 1800  DOROŚLI 
 1030  MŁODZIEŻ 

 28-30.III (poniedziałek-środa): Msze św. i nauki: 
 845 i 1800  DOROŚLI i MŁODZIEŻ 

SAKRAMENT POKUTY (SPOWIEDŹ) 
 28.III (poniedziałek): 830 – 945, 1700 – 1845 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 27.III, na sumie. 
 1.IV (piątek): III MIĘDZYPARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA. 

 Trasa, ok. 15 km, między kościołami parafialnymi w Kon-
stancinie. Rozpoczęcie o 1930 w parafii w Skolimowie. 

 Trasa i tempo dostosowane do różnych grup wiekowych. 
 Zakończenie po 100. 
 26.III (sobota): O 1900 w parafii w Skolimowie, ul. Środko-

wa 15, spotkanie osób pragnących włączyć się w orga-
nizację owej drogi krzyżowej. Włączmy się i my! 

 RÓŻANIEC jest najpotężniejszą bronią w walce o pokój 
między ludźmi. W związku z tym dzieci ze szkoły w Słomczy-
nie własnoręcznie wykonały małe RÓŻAŃCE W NARODOWYCH 

BARWACH UKRAINY. Dzieci proszą!, aby każdy, kto chce 

modlić się o pokój na Ukrainie, zabrał ze sobą RÓŻANIEC 
do domu i w tej intencji odmawiał go codziennie. 

 Parafialny zespół Caritas prowadzi: 
 wielkopostną zbiórkę żywności i artykułów chemicznych 

dla najuboższych mieszkańców parafii. Produkty można 
składać do koszy wystawionych przy ołtarzu bocznym. 

 od nadchodzącej niedzieli sprzedaż palemek wielkanoc-
nych, baranków oraz świec, z przeznaczeniem zysku 
na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 

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. 
Uulotki wyjaśniające formularz PIT – w kościele. Dobroczyń-
com Caritas składamy serdeczne podziękowania! 

 Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież na próby scholi, które 

odbywają się w każdy piątek o 1700 w domu rekolekcyjnym. 
W okresie WIELKIEGO POSTU spotkania rozpoczynają się po 
DRODZE KRZYŻOWEJ o 1630. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Kamil KAPŁON, kawaler, i Laura Angelika MENDEL, 
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. Teresa LUDWIN 6.III.2022 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.III 
(poniedziałek) 

730 
† Józefa, Aliny, Józefa i Bronisławy WARGOCKICH, 

Ewy KLAPIŃSKIEJ 

1800 † Mieczysława ADAMCZYKA, w 5. rocznicę śmierci 

22.III 
(wtorek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Władysławy ZDUŃCZYK, w 3. rocznicę śmierci, 

Stanisława i Jerzego ZDUŃCZYKÓW 

23.III 
(środa) 

730 † Pelagii LEWANDOWSKIEJ 

1800 
† Alicji SZLĄZAK, w 3. rocznicę śmierci, 

Zygmunta i Wiesławy SZLĄZAKÓW 

24.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Genowefy i Mariana BUCZKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ 

25.III 
(piątek) 

730 † Jana PIJARCZYKA 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

26.III 
(sobota) 

730 † Henryka FALKOWSKIEGO, w 25. rocznicę śmierci 

1800 
† Krystyny, Henryka, Stanisława i Jerzego 

NIERZWICKICH 

27.III 
(niedziela) 

845 
† Elżbiety WIEWIÓRA, w 2. rocznicę śmierci, 

Tadeusza, Kazimiery i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

1030 
† Józefa ZDUŃCZYKA, w 15. rocznicę śmierci, 

Zofii ZDUŃCZYK 

1200 
† Apolonii, Bolesława, Sławomira, Andrzeja i Katarzyny 

OSUCHÓW 

1800 
† Ireny MORDECKIEJ, w 2. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny MORDECKICH 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA VII — BYŚMY MOGLI ZROZUMIEĆ CIĘŻAR TEGO ŚWIATA 

CHRYSTE znowu upadłeś w swym człowieczym losie 

byśmy mogli zrozumieć ciężar tego świata 

ciężar co nam nakłada na ramiona krzyża 

nasz bliźni co się zmienia często dla nas w kata 

znowu JEZU upadłeś wśród wrogiego tłumu 

przygnieciony do ziemi ludzkim ciężkim grzechem 

TY byłeś wdzięczny za pomoc i dobroć 

TY który mogłeś jednym świat zdmuchnąć oddechem 

by wciąż nam dawać szansę ocalania świata 

i nauczyć miłości której tak potrzeba 

i byśmy mogli powstać gdy już upadniemy 

i dźwignęli się w godności aż do progu nieba 

także naród upadnie gdy zbyt wiele grzechów 

ogłuszy jego serce otępi sumienie 

także naród upadnie pośród swoich wrogów 

gdy jak głaz go przygniecie kłamliwe milczenie 

naród który zapomniał że to BÓG jest prawem 

już nie odzyska siły nie odnajdzie drogi 

i nie uniesie krzyża swojego narodu 

nie wstanie raz kolejny na skrwawione nogi 

więc biegnij Weroniko wzruszona cierpieniem 

JEZUS ci pozostawi znaki SWEJ miłości 

nie ociągaj się Szymonie dźwigaj krzyż CHRYSTUSA! 

z NIM dojdziemy do ojczyzny oraz do wolności 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

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 
 

http://www.swzygmunt.knc.pl/

