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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI RODZAJURdz 9, 8-15 

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: 

«Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po 

was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które 

wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami 

przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa 

wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». 

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i 

każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na 

obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę 

obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na 

moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym 

człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie 

jakiegokolwiek jestestwa». 

 PSALM RESPONSORYJNYPS 25 

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Wspomnij na swe miłosierdzie Panie, 

na swoją miłość, która trwa na wieki. 

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 

ze względu na dobroć Twą, Panie. 

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg swoich. 

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

 

CHRYSTUS NA PUSTYNI OTOCZONY ANIOŁAMI, LA FOSSE, Charles de (1636, Paryż - 1716, Paryż), ok. 

1690, olejny na płótnie. 143193; źródło: www.hermitagemuseum.org 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 18-22 

Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na 

ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić 

zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy 

za dni Noego cierpliwość Boga oczekiwała, a budowana była arka, w której 

niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez 

obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre 

sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy 

Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i 

Potęgi. 

AKLAMACJAMt 4, 4bChwała Tobie, Słowo Boże 

Nie samym chlebem żyje człowiek,  

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 1, 12-15 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na 

pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie 

zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i 

głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN BOŻY 

Jan Cidade urodził się w Portugalii. 
Mając kilka lat, pod wpływem 
opowieści przygodnego wędrowcy 
wiedziony chęcią poznania świata, 
opuścił potajemnie rodzinny dom. Po 
parotygodniowej wędrówce znalazł 
schronienie i opiekę u jednego z 
mieszkańców hiszpańskiego miaste-
czka Oripeza, który nazwał małego 
chłopca "Janem otrzymanym od Boga 
- a Deo". Mając dwadzieścia kilka lat 
opuścił dom opiekunów. Rozpoczął 
typowe życie najemnego żołnierza: 
włóczęga, zawadiactwo, kieliszek, 
dziewczęta. Brał udział w wojnie 
hiszpańsko francuskiej, był pod 
Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba, przebywał w afrykańskiej Ceude 
oraz na Gibraltarze. Przez pewien czas był wędrownym księgarzem. 
W Granadzie, podczas kazania św. Jana z Avili ogarnął go ból za stracone dla 
wieczności lata. Wydał głośny jęk, rzucił się na ziemię, zaczął targać włosy i ubranie na 
sobie. Drapał sobie twarz, wołając: "Boże! Miłosierdzia!". W takim też stanie wybiegł na 
ulicę. Otoczenie myślało, że postradał zmysły. Kilkunastu ludzi pobiegło za nim, rzuciło 
się nań jako na szaleńca, związano go, wychłostano dotkliwie i zamknięto w domu dla 
obłąkanych. Metoda ówczesnego leczenia tego rodzaju zaburzeń psychicznych 
polegała na zamknięciu pacjenta w wilgotnym i zimnym lochu. Przykutego do ściany 
łańcuchem bito do utraty przytomności i sił. I tak przez 40 dni. Jednak ku zdumieniu 
oprawców Jan nie tylko się nie bronił, ale zachęcał ich jeszcze: "Bijcie! bijcie! to 
przeniewiercze ciało; niech ponosi karę za swoje winy". Stawał jednocześnie bardzo 
stanowczo w obronie swoich towarzyszy. 
Gdy wypuszczono go na wolność, zaczął usługiwać nieszczęśliwym, by chociaż w 
części złagodzić ich dolę. Za użebrane pieniądze zakupił własny dom, w którym mógł 
postawić 47 łóżek. W miarę napływu ofiar powiększał szpital i lepiej go zaopatrywał, by 
chorzy mieli jak największe wygody. Codziennie udawał się na miasto i na umówionym 
placu zbierał żywność i ofiary pieniężne: "Pomóżcie sobie, wspomagając ubogich i 
chorych, bowiem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Kiedy 
wyczerpał już wszystkie środki, udał się do miasta Valladolid, gdzie był wtedy dwór 
królewski. Nie zawiódł się, dostał szczodry zasiłek od najprzedniejszych pań i panów 
dworu. Zajął się losem kobiet upadłych. Nawiedzał je osobiście i błagał o zmianę życia. 
Starał się o uczciwe zabezpieczenie ich losu, by nie musiały utrzymywać się z nierządu. 
Trapiła go troska o przyszłość dzieła. Zebrał więc koło siebie gromadkę podobnych 
szaleńców Bożych i tak założył nową rodzinę zakonną dla obsługi chorych i 
opuszczonych. Tak powstał zakon Braci Miłosierdzia, zwany u nas bonifratrami. 
Miejscowy arcybiskup nadał mu przydomek "Jana Bożego" i takim go znamy. 
Wyczerpany pokutą i niezwykle aktywnym trybem życia, św. Jan zmarł w 1550. Do 
katalogu świętych wpisał jego imię Aleksander VIII  w 1690. Jego relikwie spoczywają w 
Granadzie. Jest patronem szpitali i chorych, pielęgniarzy i służby zdrowia i księgarzy. 
 (Uroczystość 8 marca) 

il. ŚW. JAN BOŻY, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewila), fragment, Museo 
Prado, Madryt; źródło: museoprado.mcu.es. Obraz ukazuje jeden z cudów związanych ze św. 

Janem Bożym: Jan upada pod ciężarem chorego i wtedy Archanioł Rafał pomaga mu się podnieść 

 

Ewangelie mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana: "Duch wyprowadził" Go na pustynię. Jezus pozostaje 

tam przez czterdzieści dni, poszcząc; żyje wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługują238
Por. Mk 1, 12-13.. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi 394 Go Szatan, 

usiłując wystawić na próbę Jego synowską postawę wobec Boga. 518 Jezus odpiera te ataki, które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na 

pustyni, a diabeł oddala się od Niego "do czasu"Łk 4, 13. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 538] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.III (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania o 

godz. 12:00. 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

wg następującego porządku: 
 Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 Dla młodzieży o 18:45. 

 Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu – 
bezpośrednio po sumie. 

 Chrzty w marcu w 3-cią niedzielę miesiąca, 19.III na Sumie. 
Zgłoszenia do 11.III. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 12.III po Mszy św. o 18:00 w 
kościele. 

 Na prośbę Wojewody Mazowieckiego zamieszczamy: 

PTASIA GRYPA – OGŁOSZENIE 

Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych 
zaleceń: 

 Spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja 
poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w 
temperaturze minimum 70oC; 

 Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, 
które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, 
talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa 
ptasiej grypy; 

 Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych 
lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani 
ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły 
tego dzieci; 

 Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego 

ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego 
przetrzymywania; 

 Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno 
dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także 
dzieci; 

 Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z 
innymi produktami żywnościowymi; 

 Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z 
zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów 
drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, 
puchu oraz trofeów myśliwskich. 

 Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez 
przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej 
inspekcji sanitarnej. 

Główny Inspektor Sanitarny 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Jan ŻUBER, † 26.II.2006, l. 80 

śp. Wiesław KOWAL, † 26.II.2006, l. 64 

śp. Stefan SAŁYGA, † 26.II.2006, l. 63 

śp. Piotr KORNAS, † 15.II.2006, l. 37 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
Najmilsze dzieci! 

Przypomnijmy sobie najpierw na tej drodze krzyżowej słowa Chrystusa 

Pana, który pierwszy odbył Drogę Krzyżową : «Jeśli kto chce iść za mną, 

niech weźmie krzyż swój, a naśladuje mnie»Mt 16, 24; Mk 8, 34. 

Kto z nasz nie chciałby iść za Nim ? Każdy z nas ma to poczucie, że musi 

przejść drogę Chrystusa, bo kto z Nim współcierpi, ten z nim uwielbiony 

będzie. 

Wielkość człowieka zależy też i od wielkości jego przeżyć. Przeżycia tworzą 

duchową sylwetkę ; im są głębsze, tym bardziej człowiek zbliża się do 

obrazu Boga. Bóg, przez wielką miłość ku man, wypisał na naszej duszy 

swoje oblicze. Pracą i cierpieniem pogłębiamy nasz duchowy związek z 

Bogiem i wtedy odbija się pełne światło oblicza Bożego na naszych 

duszach, na twarzach, na całym życiu. 

A więc bierzmy swój krzyż na ramiona, krzyż naszych codziennych 

obowiązków, i chodźmy z Nim. 

SSStttaaacccjjjaaa   III    JJJEEEZZZUUUSSS   SSSKKKAAAZZZAAANNNYYY   NNNAAA   ŚŚŚMMMIIIEEERRRĆĆĆ   
Przyklęknijmy, Wielbimy Cię i błogosławimy, Chryste, żeś przez krzyż Twój 

święty świat odkupić raczył. 

Jezus skazany na śmierć przed trybunałem Piłata. To było zdarzenie 

historyczne, ale ono wciąż się powtarza. Zanim doszło do 

wyroku, Chrystus Pan był 

pytany, kim jest. Odpowiedział: 

«Jam jest Prawda»J, 14, 5. Obudził 

wątpliwości: Cóż to jest 

Prawda? Ale wątpliwość była 

retoryczna, bez nadziei 

otrzymania odpowiedzi, bez 

wysiłku poznania. 

Cóż to jest Prawda? Gdyby 

człowiek na to pytanie 

rzetelnie odpowiedział, nie 

wydałby wyroku śmierci na 

Syna Bożego, na Słowo 

Przedwieczne, na Nauczyciela 

Prawdy, na Dobrą Nowinę. 

Zawsze sumienie moje 

powiedziałoby mi: "Ja żadnej 

winy w Nim nie znajduję"Łk 23, 4; 

Łk 23, 14; J 18, 38; J 19, 4. Odrobina 

myśli, odrobina refleksji - i 

odpowiedź gotowa. 

Postawię sobie pytanie: Cóż to jest Prawda? Dołożę wysiłków, by nie 

wydać wyroku na Boga bez rzetelnej odpowiedzi nato pytanie. Nie umiem 

odpowiedzieć - podejmę trud, który nakazany jest każdemu umysłowi; 

dopiero wtedy mogę wyrokować, kiedy już wiem, co to jest Prawda. 

Uczynię postanowienie, aby w mych myślach, słowach, uczuciach, 

pismach, nie było zuchwałej odpowiedzi i zuchwałego wyroku na 

Chrystusa. Uczynię wszystko, aby poznać Prawdę. 

Ojcze nasz. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

SSStttaaacccjjjaaa   IIIIII    JJJEEEZZZUUUSSS   BBBIIIEEERRRZZZEEE   KKKRRRZZZYYYŻŻŻ    NNNAAA   RRRAAAMMMIIIOOONNNAAA   SSSWWWOOOJJJEEE    
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i 

mękę swoją odkupił świat 

Nie chcę myśleć, że to był krzyż z drzewa. Owszem, pomyślę, że to był 

ciężar świata, ciężar człowieczeństwa, że to był i 

ten ciężar, który w pewnej 

cząstce na mnie spada. A 

więc mój krzyż i mój ciężar. 

"Położył Pan na ramiona 

Jego nieprawość nas 

wszystkich". Niesie więc i 

moją nieprawość. Ale nie 

tylko! On niesie moje 

zadania życiowe, albowiem 

sam ich udźwignąć nie 

mogę. Może niekiedy myślę, 

że nie podołam, bom 

niemocny, słaby. Będę 

pamiętać i o tym, że w 

przeciwnościach jest moc 

doświadczeń i że wystarczy mi 

Łaska, której Bóg mi udziela. 

Może wydaje mi się, że jestem 

niezdolny do wielu zadań i trudów, 

do wyznania wiary, do zajęcia 

własnego stanowiska. Pomyślę: Nie 

idę sam, mój krzyż niesie mój Bóg. Jest nas dwóch: On i ja. Chrześcijanin 

nigdy nie jest samotny, jest z nim Chrystus. Idą razem. 

W trudzie codziennym specjalnie pamiętać będę o tym: jesteś przy mnie, 

podsuwasz Twoje ramię pod mój krzyż. Idziemy więc razem. 

Ojcze nasz. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

rozważania: Stefan kard. WYSZYŃSKI, Droga Krzyżowa dla pracowników pióra, 1959 
ilustracje: DROGA KRZYZOWA, z Boston Catholic Journal, 2005 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

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

Niedziela i święta: nieczynna 
 


