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Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci; jest ona skłonna 

do grzechu (tę skłonność nazywa się „pożądliwością”). [KKK, 418] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PIERWSZE KUSZENIE, GIORDANO, Luca (1632, Neapol - 1705, Neapol); źródło: www.gci.org 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 2,7-9; 3,1-7 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród 

w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. 

Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 

i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo 

poznania dobra i zła. 

A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan 

Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: 

»Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«„ 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść 

możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg 

powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście 

nie pomarli«„. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, 

że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 

będziecie znali dobro i zło”. 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 

że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się 

do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała 

swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. 

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc 

gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51 

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5,12.17-19 

Bracia, 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała 

z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski 

i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa 

Chrystusa. 

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 

potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo 

jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 

Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

AKLAMACJAMt 4,4b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 4,1–11 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: 

»Napisane jest: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust Bożych’«. 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 

i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież 

napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, 

byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień’„. Odrzekł mu Jezus: »Ale 

jest napisane także: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego’«. 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 

królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: »Idź precz, 

szatanie! Jest bowiem napisane: ‘Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz’«. 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. LUKRECJA, MĘCZENNICA 
Urodziła się w Kordobie w zamożnej 
rodzinie muzułmańskich Maurów, którzy sto 
lat wcześniej najechali Hiszpanię. Jedną 
z jej wychowawczyń była niejaka Liliosa, 
ukrywająca swoją wiarę chrześcijańską. 
Udało się jej nawrócić Lukrecję (także: 
Leocrezia) na wiarę prawdziwą i potajemnie 
ochrzcić… 

Przez pewien czas nawrócenie ukrywano. 
W końcu wyjawiła wiarę rodzicom… 
Reakcja była natychmiastowa: na początku 
próbowano namówić ją do porzucenia wiary 
w Chrystusa, potem zaczęto grozić… 

Lukrecja udała, że się poddaje, ale je-
dnocześnie nawiązała kontakt ze świeżo 
nominowanym abpem Toledo, pochodzą-
cym z Kordoby Eulogiuszem, który od lat 
udzielał duchowego wsparcia lokalnym 
chrześcijanom. A było ono – jak zresztą 
we wszystkich wiekach – niezbędne, trwały 
bowiem długoletnie, krwawe prześlado-
wania… dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.gci.org/bible/mark1e
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

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

 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.) 

 13.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 

się do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.III na sumie. 

Zgłoszenia do 18.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 20.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.II 
(poniedziałek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
† Władysławy JABŁOŃSKIEJ, w 8mą rocznicę śmierci, 

Romana JABŁOŃSKIEGO, 

Jana BARANKA, Wandy i Józefa BARANKÓW 

15.III 
(wtorek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 w intencji Caritasu 

16.III 
(środa) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

i wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny, z racji 18tych urodzin 

17.III 
(czwartek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 w intencji Zbigniewa, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo 

18.III 
(piątek) 

730 † Hanny GAWIN 

1545 DROGA KRZYŻOWA (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

Zofii KARSZKIEWICZ, 

zmarłych z całej rodziny GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

19.III 
(sobota) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
† Cecylii i Józefa KWIATKOWSKICH, Anny i Józefa 

DECZEWSKICH, Adeli i Józefa ZAJĄCÓW i ich rodziców 

20.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa WARGOCKIEGO, 

zmarłych z całej rodziny WARGOCKICH 

1030 † Zbigniewa TRZEWIKA, z racji imienin 

1200 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery i Tadeusza WIEWIÓRÓW 

1800 
† Józefa KLUCZYŃSKIEGO, w 11tą rocznicę śmierci 

† Hanny GAWIN 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA I: JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 
Już minęła godzina dzie-

siąta rano. Proces dobiega 

końca. Brak przekonują-

cych dowodów. Sędzia wie, 

że wrogowie Jezusa wydali 

Go z zawiści i próbuje 

absurdalnego wybiegu: ka-

że wybierać między Baraba-

szem, złoczyńcą oskarżo-

nym o kradzież i zabójstwo, 

a Jezusem, który zwie się 

Chrystusem. Tłum wybiera 

Barabasza. Piłat woła: 

— Cóż więc mam uczynić 

z Jezusem?Mt 27,22 

Wszyscy odpowiadają: — 

Na krzyż z Nim! 

Sędzia nalega: — Cóż 

właściwie złego uczynił? 

Lecz oni jeszcze głośniej 

krzyczą: — Na krzyż z Nim! 

Piłat, przestraszony wzras-

tającym wzburzeniem, każe 

przynieść wody i obmywa 

swoje ręce na oczach tłumu 

mówiąc: 

— Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzeczMt 27,24. 

I rozkazawszy Jezusa ubiczować, wydaje Go na ukrzyżowanie. Milkną 

nienawistne, opętane usta, Bóg wydaje się pokonany. 

Jezus jest sam. Dalekie są dni, kiedy słowo Człowieka-Boga zapalało 

światło nadziei w sercach. Odeszły szeregi chorych, którzy odzyskali 

zdrowie. Przebrzmiały triumfalne okrzyki Jerozolimy witające Pana 

przybywającego na łagodnym osiołku. 

O, gdybyż ludzie w inny sposób odpowiedzieli na miłość Bożą! Gdybyśmy — 

ty i ja — rozpoznali Dzień Pański! 

STACJA II: JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 
Poza miastem, na północny 

zachód od Jerozolimy, jest 

wzniesienie, które po ara-

mejsku zwie się Golgota, 

po łacinie locus Calvariae — 

miejsce Czaszki albo Kal-

waria. 

Jezus oddaje się bezbronny 

w ręce katów. Nic nie zos-

taje Mu oszczędzone: na Je-

go ramiona spada ciężar 

hańbiącego krzyża. Ale 

Krzyż stanie się dzięki 

miłości tronem Jego majes-

tatu. 

Mieszkańcy Jerozolimy i ob-

cy, przybyli tu z okazji 

Paschy, tłumnie zalegają 

ulice miasta, aby zobaczyć 

przechodzącego Jezusa Na-

zarejczyka, Króla żydow-

skiego. Słychać hałas i krzy-

ki, od czasu do czasu 

zalega cisza. Pewnie wtedy 

Jezus zatrzymuje na kimś swój wzrok: 

— Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladujeMt 16,24. 

Z jaką miłością Jezus obejmuje drzewo, które Mu śmierć przyniesie! 

Czyż nie jest prawdą, że kiedy przestajesz bać się Krzyża, tego, co ludzie 

nazywają krzyżem, kiedy przysposobisz swoją wolę, by zaakceptować wolę 

Bożą, jesteś szczęśliwy i nikną wszelkie troski, cierpienia fizyczne czy 

duchowe? 

Prawdziwie lekki i godny miłości jest Krzyż Jezusa. Tam ból się nie liczy, 

jedynie radość, że jest się współodkupicielem z Nim. 

tekst: św. ESCRIVÁ, Josemaría (1902, Barbastro – 1975, Rzym); źródło: www.pismaescrivy.org 

il. DROGA KRZYŻOWA, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, Częstochowa; 
źródło: zasoby własne 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. LUKRECJA, MĘCZENNICA, cd. 
Pewnego dnia, pod pretekstem udziału w zaślubinach krewnej, pragnąc otwarcie 
wyznawać wiarę Lukrecja oddaliła się od domu. Pomógł jej Eulogiusz. Rodzice 
po bezowocnych poszukiwaniach zgłosili zaginięcie władzom i poinformowali 
o apostazji Lukrecji. Musiała się ukrywać… 

Często zmieniała miejsca pobytu dzieląc czas między modlitwę, post i pokutę. 
Odwiedziła też Eulogiusza, by porozmawiać z jego siostrą Anuloną. Niestety, 
w związku ze spóźnieniem się przewodnika, przeciągnęła swój pobyt o parę 
godzin. Wystarczyło, by płatny donosiciel obserwujący domostwo Eulogiusza, 
poinformował władze o obecności w nim poszukiwanej Lukrecji… 

Dom otoczono i aresztowano obecnych. Eulogiusz został natychmiast osądzony 
i ścięty. Lukrecję próbowano namówić do porzucenia wiary, uciekając się 
do wszelkich możliwych prób perswazji i tortur. Bezskutecznie: wiara jej pozostała 
niewzruszona. 

Skazano ją na śmierć i cztery dni po egzekucji Eulogiusza, 15 marca 859, 
ubiczowano, po czym ścięto… 

Jej ciało wrzucono do rzeki Guadalquivir, ale nie zatonęło i lokalni chrześcijanie 
zdołali je wyłowić. Pochowano je w bazylice San Genesio w Kordobie, gdzie 
znajdowały się do 883, gdy Dulcidio, wysłannik króla Alfonsa III Wielkiego, zdołał 
je – wraz z relikwiami św. Eulogiusza – przewieźć do znajdującego się w rękach 
chrześcijańskich Oviedo. Tam, w cyprysowej trumnie, w obecności króla i zgro-
madzonych biskupów pochowano je kaplicy św. Leokadii. 

W 1300, gdy wstawiennictwu obu świętych przypisano pewne cudowne 
uzdrowienia, relikwie Lukrecji zostały złożone w nowej, srebrnej trumnie i prze-
niesione do niedawno otwartej „Kaplicy Świętych” w katedrze w Oviedo. 

W późniejszych czasach (1737) część relikwii Lukrecji i Eulogiusza przeniesiono 
do Kordoby i umieszczono w kościele św. Rafaela… (uroczystość 15 marca) 

il. na odwrocie: MĘCZEŃSTWO EULOGIUSZA I LUKRECJI, SEGRELLES, José (1885, Albaida – 1969, 
Walencja), w „Historia de España”, ok. 1910; źródło: kraustex.blogspot.com 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.pismaescrivy.org/book/droga_krzyzowa-spis_tresci.htm
http://kraustex.blogspot.com/2007/07/blog-post.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

