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Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała"Flp 3, 

21. Przypomina nam również, że "przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego"Dz 14, 22. [KKK, 556, frag.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), olejny na 

płycie miedzianej, 41"33"; źródło: www.carlbloch.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 22,1-2.9-13.15-18 

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: »Abrahamie!« A gdy on 

odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: »Weź twego syna jedynego, 

którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na 

jednym z pagórków, jaki ci wskażę«. 

A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam 

ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na 

tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić 

swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: 

„Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie 

podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz 

się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham 

obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. 

Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy 

sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna 

twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy 

na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą 

warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia 

na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 116 

REFREN: W krainie życia będę widział Boga 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: 

„Jestem w wielkim ucisku”. 

Cenna jest w oczach Pana 

śmierć świętych Jego. 

O Panie, jestem Twoim sługą, 

jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 

Ty rozerwałeś moje kajdany, 

Tobie złożę ofiarę pochwalną 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana 

przed całym Jego ludem. 

W dziedzińcach Pańskiego domu, 

pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 31b-34 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim 

i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 

których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać 

wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej 

- zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

AKLAMACJAMk 2, 7 Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 

»To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9,2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 

na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się 

lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie 

wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: »To jest mój 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co 

widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to 

polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KATARZYNA DE’VIGRI 

Urodziła się w 1413 w Bolonii. Była córką Jana de'Vigri, doradcy markiza Ferrary 
Mikołaja d’Este. Gdy miała 10 lat została dwórką córki markiza, Małgorzaty. 
Razem z nią studiowała literaturę i sztuki piękne. Przejawiała wielki talent do 

malarstwa, poezji i muzyki. Była malarką miniatur (jeden 
z manuskryptów ozdobionych przez nią, uprzednio 
należący do Piusa IX, stanowi ozdobę kolekcji w Oxford), 
układała hymny w języku włoskim i po łacinie. 

Po zaręczynach księżniczki Małgorzaty 14-letnia Kata-
rzyna porzuciła życie dworskie i wstąpiła do zgromadzenia 
świątobliwych dziewic, żyjących zgodnie z regułą 3-stop-
nia św. Augustyna w sąsiedniej Ferrarze. Zgromadzenie 
przyjęło później regułę św. Klary, i w 1432 przyodziało 
habit 2-stopnia św. Franciszka. Liczba powołań rosła i, 
w zgodzie z breve Kaliksta III "Ad ea qui in omnipotentis 
Dei gloriam", założone zostały klasztory w Bolonii i Cre-
monie. Przeoryszą zgromadzenia w rodzinnej Bolonii 
została Katarzyna - pełniła tę funkcję aż do śmierci. 

Pokusy, które gnębiły ją w pierwszych latach powołania 
i wystawiały na próbę cierpliwość, pokorę i wiarę ustąpiły 
w latach późniejszych miejsca bogactwu życia duchowego 
i radości z głębin kontemplacji. Znaczną część rad i zale-

ceń, poza relacją z własnych zmagań na drodze do świę-
tości, zamieściła, krótko przed śmiercią, w traktacie 
„O siedmiorakiej zbroi ducha”. Pisała „Przywdziejcie 
zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek 
szatana! Wszyscy, którzy […] pragną wziąć krzyż ze 
względu na Pana naszego Jezusa Chrystusa, który poległ 
na polu walki, aby nam przywrócić życie, powinni […] 
przywdziać zbroję […]. Po pierwsze, pilność; po drugie, 
nieufność wobec samego siebie; po trzecie, zaufanie 
Bogu; po czwarte, pamięć o Męce Pańskiej; po piąte, 
pamięć o swojej śmierci; po szóste, pamięć o chwale 
Bożej; po siódme, kierowanie się powagą Pisma 

świętego, jak tego przykład dał Jezus Chrystus na pustyni”. 

Zmarła w Bolonii w 1463. Jej doskonale zachowane, zmumifikowane, ciało prze-
chowywane jest tamże w kaplicy ubogich klarysek (w pozycji siedzącej na tronie!). 

Kanonizował ją w 1712 Benedykt XIII. Jest patronką Bolonii. (uroczystość 9 marca) 

il.: ŚW. KATARZYNA Z BOLONII, MISTRZ PORTERTÓW RODZINY BARONCELLI, (1440 – 1520, Brugia?), olejny 

na panelu, 94.9 67.9 cm; Courtauld Institute of Art, Londyn; źródło: www.artandarchitecture.org.uk 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=685
http://www.artandarchitecture.org.uk/images/gallery/c5deb393.html
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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.) 

 15.III (niedziela): 

 Spotkanie dzieci kl. II i ich rodziców przygotowujące do 
Uroczystości Pierwszej Komunii św. o 18:00. Obecność 
obowiązkowa! 

 Wzorem lat ubiegłych rozpoczyna się wielkopostna 
zbiórka żywności dla najuboższych rodzin z naszej 
parafii. Przez trzy kolejne niedziele zbierane będą – 
w koszu przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - 
produkty o przedłużonym terminie ważności, ie. mąka, 
kasza, ryż, makaron, herbata, dżemy, konserwy etc. Ufamy!, 

że nie zabraknie tych, którzy z miłością i zrozumieniem 
pomogą najbardziej potrzebującym w naszej parafii! 

 22.III (niedziela): Na sumie o 12:00 gościć będziemy ks. bpa 
Tadeusza PIKUSA. Ks. biskup w sposób uroczysty dokona 
obłóczyn ks. Proboszcza w szaty prałackie. Na tę 
uroczystość zapraszamy! wszystkich parafian. 

 22-25.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

Zachęcamy wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, 
abyśmy znaleźli również możliwość do uczestnictwa w tych 
duchowych ćwiczeniach przygotowujących do jak naj-
głębszego przeżycia całego Misterium Paschalnego. 

 Parafialny zespół CARITAS, wraz z dziećmi ze szkoły w Słom-
czynie, przygotował pocztówki wielkanocne (wyłożone na sto-
liku obok ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Opłata 

za pocztówki min. 3,- zł (kwota pokrywająca koszta wyrobu). 
Dochód przeznaczony na przygotowanie paczek wielka-
nocnych dla dzieci z najuboższych rodzin. 

 Chrzty w marcu, w związku z przyjazdem 22.III ks. bpa Ta-
deusza Pikusa, 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Łukasz PIÓRECKI, kawaler z Czernideł parafia 

tutejsza, i Monika WIECZOREK, panna z parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze 
Kalwarii 

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. Felicja GONCIKOWSKA, † 26.II.2009, l. 88 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA III: JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY 
Człowiek upadł i stale na nowo upada: ileż razy staje się karykaturą 

samego siebie, już nie obrazem Boga, lecz czymś, co wystawia Stwórcę 

na pośmiewisko. Czyż ten, który schodząc z Jerozolimy do Jerycha wpadł 

w ręce zbójców, którzy obdarli pozostawiając na wpół żywego, 

zakrwawionego na skraju drogi, nie jest może obrazem człowieka w peł-

nym tego słowa znaczeniu? 

Upadek Jezusa pod krzyżem nie 

jest tylko upadkiem Jezusa 

człowieka, już wycieńczonego 

biczowaniem. Tu jawi się coś 

głębszego, jak powiada święty 

Paweł w Liście do Filipian: „On, 

istniejąc w postaci Bożej, nie 

skorzystał ze sposobności, aby 

na równi być z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi. uniżył 

samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to 

śmierci krzyżowej”Flp 2, 6-8. W u-

padku Jezusa pod ciężarem 

krzyża ukazuje się cała Jego 

droga: dobrowolne uniżenie się 

po to, by nas podźwignąć z na-

szej pychy. 

Równocześnie ukazuje się 

natura naszej pychy: hardość, 

przy pomocy której chcemy się uwolnić od Boga i być tylko sobą, hardość 

z którą sądzimy, że nie potrzeba nam wiecznej miłości i sami chcemy 

nadać kształt naszemu życiu. W tym buncie przeciwko prawdzie, w tej 

próbie przebóstwienia samych siebie, postawienia się w roli własnego 

stwórcy i sędziego, zmierzamy do samozagłady. 

Uniżenie się Jezusa jest przezwyciężeniem naszej buty: on podnosi nas 

przez swe uniżenie. Pozwólmy, aby nas podniósł. Zdziejmy z siebie naszą 

samowystarczalność, naszą mylną żądzę autonomii, natomiast uczmy się 

od tego, który się uniżył, odnajdywać prawdziwą wielkość, uniżając się 

i zwracając się do Boga i do krzywdzonych braci. 

STACJA IV: JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ 
Na Drodze Krzyżowej Jezusa jest również Maryja, jego Matka. 

Podczas jego publicznej 

działalności musiała usunąć się 

na bok, zrobić miejsce dla 

powstającej nowej rodziny 

Jezusa, rodziny Jego uczniów. 

Musiała słyszeć i te słowa: »Któż 

jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi? Kto pełni wolę 

Ojca mojego, który jest w nie-

bie, ten Mi jest bratem, siostrą 

i matką«Mt 12, 48-50. Teraz widać, 

że ona nie tylko ciałem, ale i se-

rcem jest Matką Jezusa. Jeszcze 

zanim poczęła go w ciele, dzięki 

swemu posłuszeństwu, poczęła 

go w sercu. Zostało jej powie-

dziane: „Oto poczniesz i poro-

dzisz Syna. Będzie On wielki. 

A Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida”Łk 1, 31n. Niedłu-

go potem usłyszała jednak z ust 

starca Symeona inne słowo: 

„A Twoją duszę miecz prze-

niknie”Łk 2, 35. I tak przypomniała sobie przepowiednie proroków: „Dręczono 

Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek 

na rzeź prowadzony”Iz 53,7. 

To wszystko staje się teraz rzeczywistością. W swym sercu zawsze 

zachowywała słowo, które wypowiedział do niej anioł, gdy wszystko się 

zaczynało: „Nie bój się, Maryjo”Łk 1,30. Uczniowie uciekli, ona nie ucieka. 

Stoi z odwagą matki, z wiernością matki, z dobrocią matki i z wiarą, która 

trwa w ciemnościach: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”Łk 1,45. 

»Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?«Łk 18,8 

Tak, w tym momencie On wie: znajdzie wiarę. 

W tej godzinie jest to dla niej wielkim pocieszeniem. 

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/

