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„Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość, ani nie 673 wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać 

tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość 

zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 39. [KKK, 1048]

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, JOLLAIN, Gérard (?-1683), rycina, opublikowana 1679 w “La Saincte Bible”, Paryż; 

źródło www.biblical-art.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 15,5-12.17-18 

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić«; a potem dodał: »Tak liczne będzie twoje 

potomstwo«. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. 

Potem zaś rzekł do niego: »Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur 

chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność«. 

A na to Abram: „O Panie, o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam 

go na własność?”. 

Wtedy Pan rzekł: »Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę 

i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę«. 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i prze-

rąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 

zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je 

odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen 

i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. 

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się 

między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze 

z Abramem, mówiąc: 

»Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki 

Eufrat«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 

REFREN: Pan moim światłem i zbawieniem moim 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

Pan obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 

O Tobie mówi moje serce: 

„Szukaj Jego oblicza”. 

Będę szukał oblicza Twego, Panie. 

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 

nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. 

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 

w krainie żyjących. 

Oczekuj Pana, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 3,17-4 1 

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się 

w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem 

postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam 

mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - 

brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia 

są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 

wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze 

ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką 

może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. 

Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak 

stójcie mocno w Panu, umiłowani. 

AKLAMACJAMt 4,4b Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 9,28b-36 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz 

i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 

Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących 

przy Nim. 

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu 

jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 

i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, 

zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: »To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie«. 

W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, 

co widzieli. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN JÓZEF OD KRZYŻA 
Carlo Calosirto urodził się w 1654 na wyspie Ischia koło Neapolu. Pochodził ze 
szlacheckiej rodziny Gaetano i był trzecim synem Giuseppe i Laury Gargiulo. 

Od dziecka myślał o życiu zakonnym. Dawał temu wyraz 
ubierając się, mimo szlacheckego pochodzenia, 

bardzo ubogo. 

W 1669 wstąpił, jako pierwszy Włoch, do zakonu alkanta-
rzystów (franciszkanie bosi zreformowani przez Hiszpana, 

św. Piotra z Alkantary), przyjmując imię Jana Józefa 
od rzyża. 

Jego ascetyczny tryb życia (nieustanne posty, 
powstrzymanie się od picia wina, 3 godziny snu 

w ciągu doby) znalazł uznanie u przełożonych, 
którzy po trzech latach zlecili mu misję 
założenia nowego klasztoru. Po złożeniu 
ślubów zakonnych udał się zatem z grupą 
braci do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Piemoncie. 

Tam pracował nad budową, a następnie został 
gwardianem, powstałego klasztoru zwanego 

„Samotnią”, w którym obowiązywała ustanowiona 
przez niego reguła. 

Jednocześnie prowadził nowicjat w Neapolu i po-
magał w budowie klasztoru Granatello w Portici. 

Po rozdzieleniu się, w wyniku sporów, hiszpańskiej 
gałęzi alkantarzystów pozostawał prowincjałem 
generalnym prowincji włoskiej. Dekretem papie-
skim z 1722 obie prowincje zostały ponownie 
połączone, co przypisywane jest jego postawie. 

Był człowiekiem wielkiej pokory, umartwienia 
i roztropności, obdarzonym darem kontem-
placji, prorokowania i bilokacji. Inny dar – 
uzdrawiania – przyciągał do niego wielu 
wiernych pragnących jego pomocy. 

Zmarł w 1734 w klasztorze Santa Lucia al Monte w Neapolu, gdzie znajduje się 
jego nagrobek. Ostatnio jego relikwie przeniesiono na rodzinną wyspę Ischia. 

Beatyfikował go Pius VI w 1789, a kanonizował Grzegorz XVI w 1839. 

 (uroczystość 5 marca) 

il.: ŚW. JAN JÓZEF OD KRZYŻA, Ischia; źródło: www.ischia.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.biblical-art.com/extra/ownpub/Jollain/Vol-02_0177.jpg
http://www.ischia.it/eventi/evento.php?eveve=1640#1640
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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. 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
Za udział - odpust zupełny! 

 2-4.III (wtorek-czwartek): Rekolekcje dla gimnazjalistów w Ar-

chidiecezji Warszawskiej: 
 2.III (wtorek): Spotkania rekolekcyjne w szkołach; 
 3.III (środa): Wyjazd do muzeum ks. Jerzego Popiełuszki 

w Warszawie; 
 4.III (czwartek): Spotkania modlitewne: gimnazjum Brześ-

ce – w szkole; gimazjum Słomczyn - w kościele. 
 4.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! 

 Święto św. Kazimierza Królewicza. Dzień imienin Pasterza 

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

wszystkich Państwa. 
 5.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 6.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. 

 Rekolekcje wielkopostne, zwyczajem lat ubiegłych, 
rozpoczną się w IV niedzielę Wielkiego Postu 14.III. 
Spowiedź rekolekcyjna 16.III (wtorek). Zarezerwujmy czas! 

 Parafialny Zespół Caritas, wzorem lat ubiegłych, pragnie 

zorganizować wielkopostną zbiórkę żywności dla naj-
uboższych mieszkańców parafii. Do koszy wystawio-
nych przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będzie można składać produkty o przedłużonym terminie 
ważności, tj. mąkę, cukier, makaron, mleko, kaszę, ryż, 
herbatę, kawę, dżemy itp oraz artykuły chemiczne. Zbiórka 
potrwa przez trzy kolejne niedziele. Za wszystkie dary i oka-
zane zrozumienie składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! Zanieś-

my ją też chorym, niepełnosprawnym, starszym, niedołężnym… 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.III 
(poniedziałek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #8) 

1800 † Janiny Stanisława Tadeusza RETMAŃSKICH 

2.III 
(wtorek) 

730 
O błogosławieństwo Boże dla 

ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, z okazji urodzin 

1800 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #9) 

3.III 
(środa) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #10) 

1800 
† Wojciecha MALICKIEGO, w 20tą rocznicę smierci, 

Stanisława Anny MALICKICH 

4.III 
(czwartek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #11) 

1800 
† Kazimierza i Marii KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

MODLITWY W INTENCJI POWOŁAŃ 

5.III 
(piątek) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #12) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 † Janiny FABISIAK 

6.III 
(sobota) 

730 † Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #13) 

1800 † Tadeusza Zbigniewa OKLEJ 

7.III 
(niedziela) 

845 
† Heleny Lucyny Andrzeja MENTLAK 

Stanisława Feliksy GONCIKOWSKICH 

1030 † Heleny Jana MODELSKICH 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Janiny PARADZIŃSKIEJ (Msza św. Gregoriańska #14) 

1800 
† Bolesławy ZDUŃCZYK, w 1szą rocznicę smierci, 

Arkadiusza BARANA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA III: JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY 
Pewnie pamiętasz jeszcze 

Tę ścieżkę przez chwilę 

Kiedy samotnie szedłeś 

Z niewidzialnym krzyżem 

I potknąłeś się taki mały 

Na progu wielkiej Ziemi 

A wokoło szalał wszędzie 

Czarny stan wojenny 

Miał ten niewidzialny krzyż 

szeroko rozwarte ramiona 

Że przed złem w jego cieniu 

Można było się schować 

To ramiona ludzi 

Dobrej woli go tworzyły 

Więc wciąż był mocniejszy 

Ponad te czarne siły 

 

STACJA IV: JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ 
W barze mlecznym Bolesna Matka 

Zamawia cienką zupę pomidorową 

Ot taka nasza polska makatka 

Właśnie próbuje rozmawiać tu z tobą 

To tyko zdjęcie wyrwane z albumu 

Lecz ona ma na to swoje zdanie 

I choć na twarzy jej tyle bólu 

Wierzy że nic ci się nie stanie 

Żyjesz w niej gdy wietrzy twe swetry 

I gdy czyta twe pierwsze listy 

Nawet pokazuje ci odcinek renty 

Chce wierzyć tylko w czas przyszły 

Nawet gdy świecę na grobie zapala 

Chudą i cienką jak polska renta 

Tyle godności jest w jej bólu 

Bo to nasza Bolesna Święta 

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

il. DROGA KRZYŻOWA, OVERBECK, Johann Friedrich (1798, Lubeka – 1869, Rzym), katedra św. 
Łukasza; 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.swzygmunt.knc.pl/

