Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki«

»
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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 Nikodemowi80Por. J 3, 5-8, Samarytance81Por. J 4,10. 14. 23-24. i
uczestnikom Święta Namiotów82Por. J 7, 37-39. Swoim uczniom mówi otwarcie o Duchu Świętym w związku z modlitwą83Por. Łk 11,13 i świadectwem, które powinni
dawać84Por. Mt 10, 19-20.8615
[KKK, 728]

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
AKLAMACJAPor. J 4, 42.15 Chwała Tobie, Królu wieków

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 4,5-15. 19b-26. 39a. 40-42

WODA ŻYCIA, DEWEY, Simon (ur. 1962, Londyn); źródło www.christcenteredmall.com
Z KSIĘGI WYJŚCIAWj 17,3–7

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale 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 i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem?
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.
Pan odpowiedział Mojżeszowi: »Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych
Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś 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 synowie izraelscy i wystawiali
Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy
nie?”.
PSALM RESPONSORYJNYPs95
REFREN: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
Radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
Zegnijmy kolana przed Panem, które nas stworzył
Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
»Niech nie stwardnieją wasze serca jak w Meriba,
Jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
Doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła«.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5,1–2.5–8

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez
wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały
Bożej.
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w
naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus
bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy
jeszcze byli 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

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu
pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej
godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus
rzekł do niej: »Daj Mi pić«. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do
miasta dla zakupienia żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują
stosunków z Samarytanami.
Jezus odpowiedział jej na to: »O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest
Ten, kto ci mówi: ‘Daj Mi się napić’, prosiłabyś Go wówczas, 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, z której pił i on sam, 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
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu«.
Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać. 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, niewiasto, 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, owszem, już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich
to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba 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«.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć. Kiedy więc
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał
tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej
kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata”.
PATRON TYGODNIA: ŚW. ROMAN JURAJSKI, OPAT
Urodził się ok. 400 we francuskich górach Jura. Był uczniem opata Sabina z Ainay
pod Lyonem. Dzięki lekturze, która wówczas krążyła w odpisach, sławiącej
pierwszych ojców na pustyni w Tebaidzie (Egipt), jako 35-letni, dojrzały już
mężczyzna udał się w dziewicze wówczas lasy Jury i tam osiadł jako pustelnik.
Niedługo potem dołączył do niego
młodszy brat - św. Lupicyn, a potem
coraz liczniejsi uczniowie. Tak powstał
klasztor w Condat (dziś Saint-Claude).
W 444 św. Hilary, ówczesny metropolita
Arles, wyświęcił Romana na kapłana.
Następne
klasztory
powstały
w
Lauconne (nazwany później SaintLupicin – tam pochowano Lupicyna), La
Balme (dziś Saint-Romain-de-Roche,
gdzie pochowany został Roman) i
Romainmôtier (Romanum monasterium) w kantonie Vaud w Szwajcarii.
Bracia uzupełniali się: Roman był
łagodny, a. Lupicyn - wymagający;
pierwszy - teoretykiem, drugi – praktykiem: organizatorem i administratorem…
cd. na odwrocie
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INFORMACJE PARAFIALNE
Nabożeństwa wielkopostne odprawiane są według
następującego porządku:
DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu:
15:45 dla dzieci;
17:30 dla dorosłych;
18:30 dla młodzieży.
GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę Wielkiego Postu,
bezpośrednio po sumie.
W okresie Wielkiego Postu za udział w Gorzkich Żalach
można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich
kościołach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św.,
modlitwa w intencjach Ojca św.)
24.II (niedziela): Rozpoczęcie, wzorem roku ubiegłego, wielkopostnej ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI. Zbierane będą - przez trzy kolejne
niedziele, w koszu przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy - produkty o przedłużonym terminie ważności, i.e. mąm
ka, kasza, ryż, makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. UUUfffaaam
myyy!!!,
że nie zabraknie tych, którzy z miłością i zrozumieniem
pomogą najbardziej potrzebującym w naszej parafii!
27.II (środa): O 20:00 w parafii Wniebowzięcia NMP w
Konstancinie-Jeziornej (na terenie naszego dekanatu)
rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zakończenie 30.IV.
28-30.II (czwartek-sobota): Duszpasterstwo Rodzin zzzaaappprrraaassszzzaaa!!!
małżeństwa na trzydniowe rekolekcje w Laskach
poświęcone odnowieniu więzi małżeńskiej. Szczegóły na
plakacie w gablotce przed kościołem.
1.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00,
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się
będziemy o trzeźwość naszej parafii.
2.III (niedziela):
Po sumie: Gorzkie Żale i spotkanie Kół Żywego Różańca;
2-5.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE:
Program – obok; a także w gablotce przed kościołem.
ZZZaaaccchhhęęęcccaaam
m
myyy!!! do uczestnictwa w tych duchowych
ćwiczeniach, przygotowujących do jak najgłębszego
przeżycia NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT DLA
CHRZEŚCIJANINA – Zmartwychwstania Pańskiego!
UUUw
w
waaagggaaa!!! Udział kandydatów do bierzmowania jest
jednym z elementów przygotowania i dopuszczenia
do przyjęcia tego sakramentu!
16.III (niedziela): Ostateczny termin zgłaszania się - do
ks. Proboszcza - udających się na pielgrzymkę do Lourdes i
Fatimy, celem wypełnienia karty pielgrzyma. Uczestnicy
proszeni są o dobranie się w pary lub po trzy osoby - do
wspólnego zamieszkiwania w czasie pielgrzymki.
Za ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego: BBBóóógggzzzaaapppłłałaaććć!!!
CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozliczeniach podatkowych przekazać na jej rzecz 1% podatku, i tym
samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym.
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
Próby SCHOLI PARAFIALNEJ w poniedziałki o 19:30, w domu
rekolekcyjnym.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Piotr Krzysztof KOWALSKI, kawaler z parafii
św. Wojciecha w Warszawie, i Dorota Anna PIÓRECKA,
panna z Cieciszewa, parafia tutejsza
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Józef BIERNACKI, † 7.II.2008, l. 75
śp. Zdzisław BARAN, † 14.II.2008, l. 78
śp. Marianna OLESIŃSKA, † 15.II.2008, l. 78
śp. Witold CZASAK, † 19.II.2008, l. 52
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

2.III

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(niedziela):

8:45, 12:00, 18:00 → DOROŚLI
10:30 → uczniowie szkół PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM
3-5.III (poniedziałek-środa):

8:45, 18:00 → DOROŚLI
10:30 → uczniowie szkół PODSTAWOWYCH
12:00 → uczniowie GIMNAZJUM
Młodzież PONADGIMNAZJALNĄ prosimy o uczestnictwo ze swoimi
szkołami, lub w naszym kościele - wraz z dorosłymi.
SPOWIEDŹ
4.III (wtorek):
8:30 – 9:45, 17:30 – 18:45 → DOROŚLI
uczniowie szkół PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM – podczas
swoich nabożeństw pokutnych
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
STACJA V: SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI
Pomyśl bracie: może być tak,
że raz tylko i nigdy więcej
przejdzie obok i da ci znak
Chrystus żywy z krzyżem w ręce.
Choćbyś trądem zważoną miał krew
krzykiem: chcę - zatrzymasz Go.
Stanie.
Wtedy, bracie, jak ogień z drew
buchnie w tobie miłość bez granic.
Nie wygaśnie, nie będziesz chciał,
twe płonące wiecznym ogniem serce.
Pomyśl: moment krótki jak strzał,
jeden okrzyk: chcę i nic więcej.
Pomyśl, bracie: może być też,
że raz tylko będzie cię mijał,
przejdziesz obok, pójdziesz pod
wiatr,
byle dalej światła i krzyża.
Że zębami rozgryziesz krzyk,
który mogłeś tylko ty wyzwolić wtedy, bracie, już nigdy i nikt,
nawet Chrystus. bez twojej woli.
Kiedy jeszcze nie nadszedł dzień,
co się zjawia cicho jak złodziej,
weź braciszku, krzyż swój i wyjdź,
wyjdź naprzeciw Wielkiej Przygodzie.
KONONOWICZ, Maciej Józef (1912, Łask – 1986, Łódź)

STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI
Gdy Chrystus po stromych uliczkach,
po zaplutym, zszarganym szlaku
wlókł belkę krzyża poprzeczną
– Rzymianin poganiał Go biczem
i śmiał się kapłan w orszaku
z korony, co czoło kaleczy.
Widzę nieraz, jak stopy na
kamieniach zdziera,
jak w śmiertelnym wysileniu
jeszcze się dźwiga, nie umiera;
jak zapłakane, brudne, litościwe
ręce
twarz ocierają Mu szarą jak ziemia,
ręce trzymające ubroczoną chustę,
strzęp – nędzny jak serce żywe.
A moje serce, a nasze serca –
puste.
IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera (1892, Wilno – 1983, Poznań)
il.: DROGA KRZYŻOWA, FÜHRICH, Joseph von (1800, Chrastava – 1876, Wiedeń), 1844-6, kopia z
kościoła św. Jana Nepomuka we Wiedniu, kościół św. Otmara, Wiedeń; źródło www.othmar.at

PATRON TYGODNIA: ŚW. ROMAN JURAJSKI, OPAT, cd.
Roman miał posiadać dar czynienia cudów: w czasie pielgrzymki do grobu św.
Maurycego w Agaunum (dzisiaj Saint Maurice) uzdrowić miał dwóch trędowatych.
Zmarł ok. 463 powierzając bratu zwierzchnictwo i opiekę nad założonymi przez
siebie klasztorami-eremami.
(uroczystość 28 lutego)
il. na stronie #1: ŚW. ROMAN I ŚW. LUPICYN, stalle, fragment, katedra śś Piotra, Pawła i Andrzeja,
Saint-Claude; źródło www.culture.gouv.fr
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 (Pt – Sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):

M SZE
ŚW I ĘTE

P AR AFIA LN A
K SI ĘŻA
ĘŻA

niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 24 lutego 2008
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