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Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co 

istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«Łk 4, 8 mówi Jezus, powołując się 

na Księgę Powtórzonego PrawaPwt 6, 13. [KKK, 2096]

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
KUSZENIE CHRYSTUSA, SCHEFFER, Ary (1795, Dordrecht – 1858, Argenteuil), 1854, olejny na płótnie, 

75.5×55.0 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne; źródło www.ngv.vic.gov.au 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 26,4-10 

Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga 

twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: 

„Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w nie-

wielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 

roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. 

Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze 

uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym 

ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas 

na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. 

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. 

Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu 

swemu. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 91,1-2.10-11,12-13.14-15 

REFREN: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu 

i mieszka w cieniu Wszechmocnego, 

mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, 

Boże mój, któremu ufam”. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 

a cios nie dosięgnie twego namiotu. 

Bo rozkazał swoim aniołom, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 

abyś nie uraził stopy o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka podepczesz. 

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, 

osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go 

i będę z nim w utrapieniu, 

wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 10,8-13 

Bracia: 

Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu 

twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi 

wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 

wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara 

prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak 

mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan 

wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 

„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. 

AKLAMACJAMt 4,4b Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 4,1-13 

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni 

przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe 

dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli 

jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. 

Odpowiedział mu Jezus: »Napisane jest: ‘Nie samym chlebem żyje 

człowiek’«. 

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość 

tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 

Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. 

Lecz Jezus mu odrzekł: »Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«„. 

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł 

do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem 

napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli’, i ‘na rękach 

nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień’«. 

Lecz Jezus mu odparł: »Powiedziano: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego’«. 

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ROBERT SOUTHWELL, MĘCZENNIK 
Urodził się ok. 1560 w Horsham St Faith, w angielskim 

hrabstwie Norfold, w katolickiej rodzinie ziemiańskiej. 

Jako młody chłopak został wysłany do jezuickiej 
szkoły w Douai a potem do Paryża. W 1580 
został, po dwu latach nowicjatu w Tournay, 
jezuitą. 

Następnie był prefektem angielskiego semina-
rium jezuickiego w Rzymie. W 1584 przyjął 
święcenia kapłańskie: w tym samym roku, gdy 
królowa Elżbieta I zakazała przebywania w An-

glii - przez dłużej niż 40 dni - poddanym korony, 
którzy zostali kapłanami po objęciu przez nią 
rządów. Pod groźbą kary śmierci… 

Ale Robert - na własne życzenie - został w 1586 
wysłany do Anglii jako misjonarz. Odwiedzał 

wiernych katolickich, dom za domem, odprawiając 
Msze św. i sprawując inne posługi duszpasterskie. 

W 1592 został aresztowany. Poddano go torturom w złudnej nadziei, że uda się 
uzyskać informacje o innych ukrywających się kapłanach. Następnie został 
przeniesiony do więzienia w Westminster, a potem do Tower, ale przed sądem 
stanął dopiero w 1595. Oskarżono go o zdradę i skazano. 

Już następnego dnia, w londyńskim więzieniu Tyburn, został powieszony, jeszcze 
żyjącego rozciągnięto go na kole, a następnie poćwiartowano (słynne hanged, 

drawn and quartered). Nawet na szafocie, w obliczu Pana, zaprzeczył, by żywił 
jakiekolwiek złe intencje wobec królowej i jej rządu… 

Robert, znany również jako poeta, został w 1929 beatyfikowany przez Piusa XI. 
Kanonizował go Paweł VI w 1970. (uroczystość 21 lutego) 

il.: ŚW. ROBERT SOUTHWELL; źródło: de.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.ngv.vic.gov.au/collection/pub/itemDetail?artworkID=35804
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Robert_Southwell.png
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane 

według następującego porządku: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 17:30. 

Na nabożeństwo zapraszamy całe rodziny. Przynieś-
my domowe krzyże, aby połączyć je modlitwą 
w świątyni z krzyżem Chrystusa! 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
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.) 

 21.II (niedziela): Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących 

się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 18:00. 
 26.II (piątek): Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17:30 ser-

deczenie zapraszamy! - oprócz młodzieży klasy III gimnazjum 

- rodziców i dzieci klasy II, III i VI szkoły podstawowej! 

 Na miejsce na ścianach naszego kościoła wróciły 
odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej! 
Serdecznie dziękujemy! pani konserwator za wspaniałe dzieło 

odnowy: poruszających - swoją treścią i pięknem - stacji 
misterium męki Chrystusowej. 

Szczególne wyrazy wdzięczności i podziękowania! kierujemy 

do pana Krzysztofa Śmielaka, właściciela podnośników 
koszowych, który dostarczył specjalny podnośnik, aby 
ułatwić umocowanie stacji Drogi Krzyżowej w naszym 
kościele. Usługę wykonał całkowicie gratis, jako prezent dla 
naszego kościoła… 

Dziękujemy! także panom Kazimierzowi Śliwce, Krzysztofowi 

Kucickiemu, Krzysztofowi Gołębiowskiemu za pomoc w za-
wieszaniu stacji Drogi Krzyżowej. 

  Zespół Caritas zwraca się z prośbą o pomoc do parafian, 

którzy dysponują niepotrzebnym wózkiem dziecięcym 
(spacerówka) i mogą odstąpić go jednej z rodzin 
naszej parafii. Tel. kontaktowy: +48 (22) 371 16 59. 

 Są wolne intencje mszalne. 
 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 28.II na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! Zanieś-

my ją też chorym, niepełnosprawnym, starszym, niedołężnym… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Ryszard FABISIAK, † 15.II.2010, l. 57 

śp. Elżbieta Anna KARWOWSKA (zd. Sosnowska), † 13.II.2010, l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.II 
(poniedziałek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #1) 

1800  

23.II 
(wtorek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #2) 

1800  

24.II 
(środa) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #3) 

1800  

25.II 
(czwartek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #4) 

1800 † Dariusza KOSZORKA 

26.II 
(piątek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #5) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800  

27.II 
(sobota) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #6) 

1800 † Władysława LEŚNIAKA, w 30tym dniu od pogrzebu 

28.II 
(niedziela) 

845 
† Józefa OŁYNY 

rodziców OŁYNÓW i KANABUSÓW 

1030 
† Heleny KANABUS 

Weroniki Władysława GUZIŃSKICH 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #7) 

1800 † Macieja Leszka MATEJAKÓW 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA I: JEZUS W OGRÓJCU 
Szybko umknęły miodowe miesiące 

Gdzie teraz nasza muzyka pszczela? 

Lecz trzeba jakoś wiązać koniec z końcem 

I zrzucić z oczu odświętne bielma 

Bo myją blade ręce piłaci nad nami 

Ale dlaczego wyrok aż tak trudny? 

Korona cierniem codzienności krwawi 

A my zawieszeni jak wiadro u studni 

Tym wiadrem anioł boleści potrząsa 

A ono puste - na dnie nawet kropli 

Wypatrujemy cicho lepszego miesiąca 

Gdzie w te dni chore nam się obmyć? 

A może trzeba godnie przyjąć wyrok? 

Nawet nie tyko za nasze grzechy 

W stronę miłości zrobić pierwszy krok 

I jakoś tę krzyżową drogę przebyć 

 

STACJA II: JEZUS, ZDRADZONY PRZEZ JUDASZA I ARESZTOWANY 
Jeśli krzyż dźwigać to jedynie własny 

Nawet wtedy gdy ciosany za grubo 

Na rany po krzyżu przykładać plastry 

I nie nosić zadry w sercu zbyt długo 

My od półwiecza bez krzyża na miarę 

Za to z Zachodu i Wschodu nam go nieśli 

Martwe szubienice krzyczały nad ranem 

Sierp z młotem był jeszcze hojniejszy 

Jego krzyż celnie wbity w plecy 

Musieliśmy do wczoraj jeszcze nosić 

I dźwigaliśmy go - chcąc nie chcąc - 

Bo budzili nas nagle w środku nocy 

Dziś ten krzyż nad miarę naszych czasów 

Ale bardziej wolne nagie jego ramiona 

Może mniej siły w nas i zapasów 

Lecz wreszcie własna ta droga krzyżowa 

 
wiersze: Adam ZIEMIANIN (ur. 1948, Muszyna); źródło: www.wiersze.annet.pl 

il. #1: W OGRÓJCU, GIOVANNI da Paolo (ok. 1395/1400, Siena – 1482, Siena), 1430-35, tempera na 
panelu, 29×30 cm, Pinacoteca Musei, Watykan; źródło: www.wga.hu 
il. #2: POCAŁUNEK JUDASZA, GUIDO da Siena (tworzył XIII w, Siena), ok. 1270, tempera na panelu, 
Pinacoteca Nazionale, Siena; źródło: www.wga.hu 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.wiersze.annet.pl/w,,12274
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giovanni/paolo/predel3.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/guido/07poly.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

