
SSSSSSSSSSSSwwwwwwwwwwww............            ZZZZZZZZZZZZyyyyyyyyyyyyggggggggggggmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnntttttttttttt            
»»JJaa  jjeesstteemm,,  kkttóórryy  jjeesstteemm««  

NR NR NR NR XXXX/200/200/200/2007777    (2(2(2(255556666))))    GGGGAZETKA AZETKA AZETKA AZETKA PARAFII PARAFII PARAFII PARAFII ŚWWWW....    ZZZZYGMUNTA W YGMUNTA W YGMUNTA W YGMUNTA W SSSSŁOMCZYNIEŁOMCZYNIEŁOMCZYNIEŁOMCZYNIE    11111111 MARCA MARCA MARCA MARCA    2006200620062006    

   strona — 1 — 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

M
O

JŻ
E

S
Z

 P
R

Z
E

D
 K

R
Z

A
K

IE
M

 G
O

R
E

JĄ
C

Y
M

, R
A

F
F

A
E

LL
O

, S
an

zi
o 

(1
48

3,
 U

rb
in

o 
-1

52
0,

 

R
zy

m
),

 o
k.

 1
51

4,
 s

zk
ic

, w
ę

gi
el

, p
ap

ie
r 

na
 p

łó
tn

ie
, 1

40
×1

38
 c

m
, M

us
eo

 e
 G

al
le

rie
 

N
az

io
na

li 
di

 C
ap

od
im

on
te

, N
ea

po
l; 

ź
ró

dł
o 

w
w

w
.th

ai
s.

it 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI WWWWYJŚCIAYJŚCIAYJŚCIAYJŚCIAWj 3,1-8a.13-15 

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł 
pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 
ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 
Rzekł wtedy Mojżesz: „Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, 
dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, 
aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: »Mojżeszu, Mojżeszu!«. 
On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. 
Rzekł mu: »Nie zbliżaj się tu. Zdejm 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 ujrzeć Boga. 
Pan mówił: »Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i 
nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego 
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego 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 synów Izraela i powiem im: ‘Bóg 
ojców naszych posłał mię do was’. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 
Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: »Ja 
jestem, który jestem«. I dodał: »Tak powiesz synom Izraela: ‘Ja jestem 
posłał mię do was’«. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: »Tak powiesz synom 
Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba 
przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie 
na najdalsze pokolenia«. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs27 
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdziaPan jest łaskawy, pełen miłosierdziaPan jest łaskawy, pełen miłosierdziaPan 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 
leczy wszystkie choroby, 
On twoje życie ratuje od zguby 
i 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 Z Z Z PPPPIERWSZEGO IERWSZEGO IERWSZEGO IERWSZEGO LLLLISTU ISTU ISTU ISTU ŚWŚWŚWŚW....    PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKORYNTIANORYNTIANORYNTIANORYNTIAN1 Kor 10,1-6.10-12 

Nie chciałbym, bracia, żebyście 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, iżbyśmy 
nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy 
z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 
A wszystko to przydarzyło 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. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJA    Mt 4,17 Chwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo BożeChwała Tobie, Słowo Boże    

Pan mówi: Nawracajcie się, 
bliskie jest królestwo niebieskie. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 13,1-9 

W tym czasie przyszli niektórzy 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, że to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i 
zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie«. 
I opowiedział im następującą przypowieść: »Pewien człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale 
nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 
‘Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 
figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?’. Lecz 
on mu odpowiedział: ‘Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i 
obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je 
wyciąć’«. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAALOJZY LOJZY LOJZY LOJZY OOOORIONERIONERIONERIONE    
Urodził się w 1872 jako syn kamieniarza w Pontecurone, w pobliżu Tortony 
(Italia). Był najmłodszym z czterech braci. 
W 13-tym roku życia zgłosił się do 
franciszkanów. Pozostał tam jednak 
niecały rok - musiał wracać do domu, gdyż 
rozchorował się na zapalenie płuc. 
W 1889 wstąpił do diecezjalnego 
seminarium duchownego w Tortonie. Wraz 
z klerykami-kolegami mieszkal w małej 
przybudówce, należącej do katedry. 
Równocześnie był stróżem katedry. W 
swojej izdebce zbierał ubogich chłopców i 
uczył ich prawd wiary. Wspierał ich także 
materialnie, o ile tylko pozwalały na to jego 
skromne możliwości. W 1895 otrzymał 
święcenia kapłańskie. 
Podobnie jak św. Jan Bosko począł sobie 
dobierać - spośród wychowanków – 
współpracowników. Tak powstała w 1903 
nowa rodzina zakonna pod nazwą Synów Bożej Opatrzności, zwana popularnie 
orionistami. Z czasem powstała także gałąź żeńska. Następnie założył zakon 
kontemplacyjny, który miał stanowić duchowe i modlitewne zaplecze dla 
podejmowanej działalności. 
Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich rzemiosła, przygotowywał do pracy na roli, 
tworzył internaty. Zakładał placówki w Argentynie, Brazylii, Chile, w Urugwaju itp., 
by nieść pomoc włoskim emigrantom. (cd. na odwrocie…) (uroczystość 12 marca) 

il. ŚW. ALOJZY (LUIGI) ORIONE, ok. 1935; źródło www.vatican.va 
 

Bóg przywołuje Mojżesza Bóg przywołuje Mojżesza Bóg przywołuje Mojżesza Bóg przywołuje Mojżesza z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg 2575 mówi do Mojżesza: »JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem  mówi do Mojżesza: »JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem  mówi do Mojżesza: »JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem  mówi do Mojżesza: »JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba«Izaaka i Bogiem Jakuba«Izaaka i Bogiem Jakuba«Izaaka i Bogiem Jakuba«Wj 3, 6. Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym,  i współczującym,  i współczującym,  i współczującym, 
który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może 268 i chce  i chce  i chce  i chce 
to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.    [KKK, 205] 
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PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAALOJZY LOJZY LOJZY LOJZY OOOORIONERIONERIONERIONE (CD.)    
Aktywność łączył z kontemplacją. Przeprowadził akcje ratunkowe po trzęsieniu 
ziemi na Sycylii w 1908: wynosił rannych, dostarczał żywności głodnym, starał się 
o dach nad głową dla bezdomnych, przygarniał do swoich domów sieroty. 
Podobną pomoc niósł w mieście Marsica (Marsi) w Abruzzach, nawiedzonych 
trzęsieniem ziemi w 1915. 
Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo że nigdy w niej nie był, 
ukochał ją za jej szczególną wierność Bogu, umiłowanie wolności i szczególne 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie był 
Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy 1.IX.1939 Niemcy hitlerowskie napadły na 
Polskę, kazał odprawić w intencji naszej Ojczyzny nabożeństwo błagalne o 
ratunek dla niej. Przy ołtarzu umieścił biało-czerwoną flagę… 
Zmarł na zawał serca w 1940. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980. 
Kanonizacji dokonał 16.V.2004 w Rzymie. Jego ciało spoczywa w Tortonie, w 
kościele orionistów. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane 
wg następującego porządku: 
DROGA KRZYŻOWA: w każdy piątek Wielkiego Postu 

 dla dzieci o 15:45 
 dla dorosłych o 17:30 
 dla młodzieży o 18:30 

GORZKIE ŻALE: w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
 bezpośrednio po sumie 

Za udział w Gorzkich Żalach można, we wszystkich koś-
ciołach w Polsce, raz w tygodniu, w okresie Wielkiego Postu, 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 11.III (niedziela): Rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH. 
Ich program przedstawia się następująco: 

 11.III (niedziela) 
DOROŚLI 8:45; 12:00 lub 18:00 
PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM 10:30 

 12.III (poniedziałek), 13.III (wtorek), 14.III (środa) 
DOROŚLI 8:45 lub 18:00 
PODSTAWÓWKI 10:30 
GIMNAZJUM 12:00 

 13.III (wtorek): Sakrament Pokuty (spowiedź) 
DOROŚLI 8:30-9:45 i 17:30-18:45 
PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM podczas swoich 

nabożeństw pokutnych 
Młodzież ponad-gimnazjalna powinna uczestniczyć w 
rekolekcjach wraz ze swoimi szkołami, lub w naszym 
kościele, wraz z dorosłymi. 

Program wywieszony jest także w gablocie przed kościołem. 
Apelujemy i zachęcamy do takiego ułożenia sobie czasu, aby 
wziąć udział w tych duchowych ćwiczeniach 
przygotowujących do jak najlepszego przeżycia 
najważniejszych świąt dla chrześcijanina – 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Uwrażliwiamy młodzież przygotowującą się do sakramentu 
bierzmowania, że udział w rekolekcjach jest jednym z 
elementów dopuszczających do przyjęcia sakramentu. 

 17.III (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy o 18:00, a po niej Msza św. 

 18.III (niedziela): Marcowe spotkanie kandydatów do 
bierzmowania o 12:00 (wyjątkowo, ze względu na 
rekolekcje wielkopostne, w trzecią niedzielę miesiąca). 

 18.III (niedziela): Spotkanie rodziców z psychologiem 
chrześcijańskim po Mszy św. o 10:30. 

 Wpływają już ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. Za wszystkie serdeczne Bóg zapłać!. 

 Chrzty w marcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 17.III w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 18.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Apolonia OSUCH, † 1.III.2007, l. 96 
śp. Tadeusz STASZEWSKI, † 3. III.2007, l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   VVV    SSSZZZYYYMMMOOONNN   PPPOOOMMMAAAGGGAAA   JJJEEEZZZUUUSSSOOOWWWIII    DDDŹŹŹWWWIIIGGGAAAĆĆĆ   KKKRRRZZZYYYŻŻŻ   
Wyprowadzili Jezusa, aby Go 
ukrzyżować. 

I przymusili niejakiego Szymona z 
Cyreny, 

ojca Aleksandra i Rufusa, 
który wracając z pola 
właśnie przechodził, 
żeby niósł krzyż Jego.por. Mk 15, 20-22 
Szymonie, 
jakie spotkało ciebie szczęście, 
żeś mógł dźwigać krzyż, 
na którym zawisło Zbawienie świata. 
Taką małą wyświadczyłeś posługę 
Nieznanemu Skazańcowi, 
a to był twój udział 
w odkupieniu człowieka. 
Że też mój Bóg 
nie może mnie zbawić beze mnie.por. 

Św. Augustyn 
Mam często ochotę 
na dokonanie wielkich rzeczy, 
aby zadziwić świat. 
A to wystarczy kubek wody 
podany bliźniemu 
ze względu na Chrystusa… 
i w Chrystusie mój mały ludzki gest 
urasta do wymiarów kosmicznych. 
Wtedy 
- Pan Bóg uderza w ogromny dzwon 
Dla słowiańskiego oto Papieża…por. J. 

Słowacki 

 
Któż ten mąż? 
To Namiestnik na ziemskim padole. 
Znałem Go… znałem 
Jak urósł duszą i ciałem! 
Podnóżem Jego są trzy stolice… 
To Namiestnik wolności 
Na ziemi widomy! 
To On na sławie zbuduje ogromy 
Swego Kościoła! 
Nad ludy i nad króle podniesiony. 
Na trzech stoi koronach, 
A sam bez korony: 
A życie Jego - trud trudów…por. A. 

Mickiewicz, Dziady, cz. III 

SSStttaaacccjjjaaa   VVVIII    WWWEEERRROOONNNIIIKKKAAA   OOOCCCIIIEEERRRAAA   TTTWWWAAARRRZZZ   PPPAAANNNUUU   JJJEEEZZZUUUSSSOOOWWWIII   
Jak wielu osłupiało na Jego widok 
- tak nieludzko został oszpecony… 
Postać Jego była niepodobna 
do ludzi… 
Nie miał wdzięku ani blasku, 
ani wyglądu, by się nam podobał. 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi 
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarz 
zakrywa,por. Iz 52. 14; 53, 2 i 3 

Zróbcie przejście! 
Nie ma się na kogo gapić. 
Skazaniec idzie. 
A któż ta kobieta, 
co się przez tłum przeciska? 
Czego chcesz? 
Jak się nazywasz? 
To chyba jakaś szalona. 
Zdjęła chustkę z głowy 
i otarła twarz Skazańca. 
Jezu, jakiś Ty piękny! 
Nie szarpcie mnie. 
O, Boże! 
On zostawił 
Swoją twarz cierpiącą 
na mojej chustce! 
Weronika. 
O, jak mnie zawstydziłaś, 
Święta Weroniko, 
patronko dobrych i mężnych kobiet, 
sanitariuszek, łączniczek, 
mądrych lekarzy, 
czułych pielęgniarek, 

 
nazaretanek, samarytanek, 
cór Matki Teresy, 
sióstr od Cierpiącego Oblicza, 
cichych Sióstr Miłosierdzia. 
One mają Boże Oblicze 
wyryte na swoim sercu, 
aby ludzie nie zwątpili, 
że Bóg jest dobry. 
Szukam, o Panie, Twojego oblicza. 
Kiedyś przyjdę i ujrzę Twoje 
oblicze.por. Ps 27, 8 

Otrzyj twarz człowiekowi 
i zobaczysz, jak Bóg jest dobry. 
"Święta Panno, uproś dla mnie, 
bym ran Syna Twego znamię 
miał na sercu wyryte!"Gorzkie żale 

rozważania: bp. Józef ZAWITKOWSKI (ks. TYMOTEUSZ), Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu, 1998 
ilustracje: VIA CRUCIS, SCHEFFLER, Felix Anton (1701, Monachium – 1760, Praga), 1757, kościól św. 

Marcina, Ischl, Seeon (diecezja Monachium); źródło: www.vatican.va 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 
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