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Aby na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci rozproszone i błądzące z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w  Kościele 30 swego Syna. 

Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo 953 odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Jest on "światem pojednanym"św. Augustyn, Sermones, 96, 7, 

9: PL 38, 588, Kościół jest okrętem, który "żegluje pomyślnie na tym świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel krzyża Pana"św. Ambroży, De virginitate, 18, 

118: PL 16, 297 B. Według innego obrazu 1219 drogiego Ojcom Kościoła, figurą Kościoła jest arka Noego, która jedyna ocala z potopuPor. 1 P 3, 20-21. [KKK, 845] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
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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. 

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. 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg swoich. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. 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 Boża 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 4,4b Chwała Tobie, Królu wieków 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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: BŁ. KAROL, KSIĄŻĘ, MĘCZENNIK 

Urodził się ok. 1081 w Danii. Był synem św. Kanuta IV, króla Danii, oraz Adeli z 
Flandrii. Gdy miał 5 lat zamordowany został jego ojciec i matka, zmuszona do 
ucieczki, powróciła do Flandrii. Karol wychowywał się więc na dworze swego 
dziadka, hrabiego Roberta, a później wujka, Roberta II. 

Karol został, zwyczajem owych czasów, pasowany na rycerza i wziął, z wujem, 
udział w drugiej wyprawie krzyżowej do Ziemii Świętej, przeciw Maurom. 

Po powrocie, w 1111 Robert II 
zmarł a władcą Flandrii został ku-
zyn Karola, Baldwin VII. W 1118 
Karol, ówcześnie doradca Baldwi-
na, poślubił hrabinę i dziedziczkę 
Amiens, Małgorzatę z Clermont. 
W tym samym roku Baldwin został 
ciężko ranny na służbie króla Fran-
cji, i przed śmiercią w 1119 wyzna-
czył Karola na swego następcę. 

Karol szybko dał się poznać z ła-
godności usposobienia i, w szcze-
gólności w okresach głodu, z hoj-
ności dla ubogich, rozdając chleb 
potrzebującym. By zapobiec lich-
wiarskim próbom handlu żyw-
nością po wygórowanych cenach 

podjął działania zapobiegające gromadzeniu – potrzebnego głodującym – ziarna. 
Konflikt z wpływowymi rodzinami lokalnymi, czerpiącymi zyski z procederu, był 
nieunikniony. Na czele spisku stanął rektor katedralny w Brugii… 

Karol znał zagrożenia, był „świadom potrzeb biednych, ale i dumy bogatych”. 
Wszelako, jak mawiał, „choć zawsze znajdujemy się w środku sztormu, należymy 
tylko do Boga”. W 1127, rankiem, gdy, jak co dzień, klęczał przed Mszą św. 
zanurzony w modlitwie w kościele św. Donata w Brugii (dokąd udał się boso…), 
grupa spiskowców weszła do kościoła i zadźgała go, w końcu ścinając mu głowę. 

Brutalne i świętokradcze morderstwo lubianego władcy wywołało oburzenie, 
zamachowcy i inspiratorzy zostali przykładnie ukarani. Kult zmarłego, jako 
męczennika i świętego, rozpoczął się prawie natychmiast… 

Karol, który do historii przeszedł z przydomkiem Dobry, beatyfikowany został w 
1884 przez Leona XIII. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Brugii. 

 (uroczystość 2 marca) 

il.: ZABÓJSTWO KAROLA DOBREGO, XIVw., iluminacja, 6065 mm, Grandes Chroniques de France, 
Paryż; źródło: www.bnf.fr 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=982
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=982
http://www.bnf.fr/enluminures/manuscrits/aman5/i1_0073.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne odprawiane są według 

następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 dla młodzieży o 18:40. 

 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.) 

 1.III (niedziela): Spotkanie Kół Żywego Różańca po sumie 

i Gorzkich Żalach. 
 4.III (środa): Święto św. Kazimierza Królewicza. Dzień imienin 

Pasterza naszej archidiecezji ks. abpa Kazimierza NYCZA. 
Dostojnego solenizanta polecamy! gorącym modlitwom 

wszystkich Państwa. 
 5.III (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie, wystawienie Najświętszego Sakramentu i mod-
litwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 6.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Msza św. dla dzieci, w połączeniu z Drogą Krzyżową, 

o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 7.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 W czasie na Mszy św. o 18:00, oddając hołd Niepokala-
nemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o trzeźwość 
naszej parafii. 

 8.III (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania 

o 12:00. 
 Chrzty w marcu, w związku z przyjazdem 22.III ks. bpa 

Tadeusza PIKUSA (na sumę), odbędą się w 5tą niedzielę 

miesiąca, 29.III, na sumie. Zgłoszenia do 21.III 
w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla rodziców 
i chrzestnych 22.III po Mszy św. o 18:00, w kościele. 

 Na stoliku w kościele wyłożone są ulotki, wyjaśniające sposób 
wypełnienia formularza PIT w celu przekazania 1% podatku – 
w ramach rozliczenia za rok 2008 - na rzecz Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętajmy - Caritas, jako 

organizacja charytatywna, wspomaga ludzi szczególnie 
potrzebujących naszej pomocy! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
22.II.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Mateusz Jan KOWALSKI, Cieciszew 

 Jan SASOR, Góra Kalwaria 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA I: PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 
Sędzia świata, który przyjdzie ponownie osądzić nas wszystkich stoi tutaj, 

zbezczeszczony i bezbronny przed ziemskim sędzią. 

Piłat nie jest do cna zły. Wie, że skazany człowiek jest niewnny i szuka jak 

go uwolnić. Ale jego serce jest podzielone. I w końcu pozwala, by jego 

własne stanowisko, jego własne interesy przeważyły nad tym, co prawe. 

Także ludzie, którzy krzyczą i domagają się śmierci Jezusa nie są do cna 

źli. Wielu z nich, w dzień Pięćdziesiątnicy, będzie "przejętych do głębi 

serca"Dz 2,37, gdy Piotr powie do nich: "Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego 

posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami … przybiliście 

rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście."Dz 2,22nn 

Ale w tym momencie są oni częścią tłumu. Krzyczą, ponieważ wszyscy 

krzyczą, a krzyczą oni to samo, co wszyscy inni. 

I w ten sposób sprawiedliwość jest zdeptana przez słabość, tchórzostwo 

i obawę przed dyktatem panującego nastawienia. Cichy głos sumienia 

zagłuszony jest przez krzyki tłumu. Zło czerpie swą siłę z niezdecydowania 

oraz dbałości o to, co pomyślą inni ludzie. 

MODLITWA: Panie, zostałeś ska-

zany na śmierć, ponieważ lęk 

przed tym, co pomyślą ludzie 

stłumił głos sumienia. I tak 

przez całą historię niewinni 

zawsze byli krzywdzeni, 

skazywani i zabijani. Jak wiele 

razy sami woleliśmy sukces od 

prawdy albo reputację od spra-

wiedliwości? 

Wzmocnij cichy głos naszego 

sumienia, Twój własny głos, 

w naszym życiu. Spójrz na 

mnie, tak jak popatrzyłeś na 

Piotra po jego zaparciu się 

Ciebie. Niech Twoje spojrzenie 

przeszyje nasze serce i pokaże 

kierunek, w jakim powinno 

podążyć nasze życie. 

W dniu Pięćdziesiątnicy po-

budziłeś serca tych, którzy 

w Wielki Piątek domagali się 

Twojej śmierci i doprowadziłeś 

je do nawrócenia. W ten 

sposób dałeś nadzieję wszystkim. Udzielaj nam, ciągle na nowo, łaski 

nawrócenia. 

STACJA II: PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA SWOJE 
Jezus, potępiony jako samozwańczy król, jest wyszydzony, ale samo to 

szyderstwo ukazuje bolesną prawdę. 

Jak często znamiona władzy, noszone przez wielkich tego świata, są 

afrontem wobec prawdy, sprawiedliwości i godności człowieka. Jak wiele 

razy ich przepych i górnolotne słowa są niczym innym, jak tylko 

wybujałymi kłamstwami, parodią ich uroczystego zobowiązania do służby 

dobru wspólnemu! 

Jezus jest wyszydzony i nosi koronę cierpienia, dlatego też jawi się jako 

prawdziwy Król. Jego berłem jest sprawiedliwośćpor. Ps 45, 7. 

Ceną sprawiedliwości na tym świecie jest cierpienie: Jezus, prawdziwy Król 

nie panuje poprzez przemoc, ale poprzez miłość, która cierpi za nas 

i z nami. Przyjmuje swój Krzyż, nasz krzyż, ciężar bycia człowiekiem, ciężar 

świata. 

I tak idzie przed nami i wskazuje nam drogę, która prowadzi do praw-

dziwego życia. 

MODLITWA: Panie, dobrowol-

nie poddałeś się szyderstwu 

i wzgardzie. 

Pomóż nam, abyśmy nie 

sprzymierzali się z tymi, którzy 

patrzą z góry na słabych i cier-

piących. Pomóż nam rozpoz-

nać Twoją twarz w uniżonych 

i odrzuconych. 

Obyśmy nigdy nie tracili 

ducha, gdy zmierzymy się 

ze wzgardą tego świata, który 

ośmiesza nasze posłuszeń-

stwo Twej woli. 

Poniosłeś swój własny Krzyż 

i prosisz nas, abyśmy poszli za 

Tobą tą drogąpor. Mt 10,38. Pomóż 

nam podjąć Krzyż i nie 

odrzucać go. 

Obyśmy nigdy nie narzekali 

ani nie zniechęcali się 

próbami życia. Pomóż nam iść 

ścieżką miłości i, poddając się 

jej wymogom, odnaleźć prawdziwą radość. 

kard. Józef RATZINGER (ur. 1927, Marktl am Inn), rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum, 
Rzym, 25.III.2005 

il.: VIA CRUCIS, XVIIIw., szkoła wenecka, katedra w Padwie; źródło www.vatican.va 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/documents/ns_lit_doc_20050325_via-crucis_en.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

