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Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary Apostołów ze względu na przyszłą mękę wyjście na „wysoką górę” jest przygotowaniem do wejścia 

na Kalwarię. Chrystus, Głowa Kościoła, ukazuje to, co zawiera Jego Ciało i czym promieniuje w sakramentach: „nadzieję chwały”Kol 1, 27, por. św. Leon Wielki. [KKK, 568] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, BLOIS, Abraham de (1679-1720) i PICART, Bernard (1673, Paryż – 1733, 

Amsterdam), rycina, ilustracja z Biblii opublikowanej przez P. de Hondta, Haga, 1728; źródło Bizzell 
Bible Collection, University of Oklahoma Libraries, www.mythfolklore.net 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 12,1–4a 

Pan Bóg rzekł do Abrama: »Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 

ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 

błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 

błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 

złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały 

błogosławieństwo ludy całej ziemi«. 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 

REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

Słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 

by ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, 

którą pokładamy w Tobie. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1,8b–109 

Najdroższy: 

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według 

danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, 

nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia 

i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi 

czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego 

Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło 

na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię. 

AKLAMACJAMt 17,5 Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 

»To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 17,1–9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich 

na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 

zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 

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

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 

się głos: »To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie«. 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się 

do nich, dotknął ich i rzekł: »Wstańcie, nie lękajcie się«. Gdy podnieśli oczy, 

nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: »Nie opowiadajcie 

nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie«. 

PATRONKA TYGODNIA: ŚW. ALEKSANDRA, MĘCZENNICA 
Pochodziła z okolic Ancyry (dzisiejsza Ankara), ówcześnie 
należącej do prowincji Galacji w Azji Mniejszej imperium 
rzymskiego. Żyła na przełomie III i IV w., w czasach 
cesarza Dioklecjana. 

W 303 zaczął obowiązywać wydany przez tegoż władcę 
edykt zakazujący praktyk chrześcijańskich. Zgodnie z nim 
miejscowy zarządca, gubernator Teoktenus, nakazał 
przedkładać i poświęcać bóstwom pogańskim wszystkie 
dobra, którymi handlowano w mieście. Zarządził obo-
wiązkowe procesje ku czci owych bóstw. Pragnął, jak tylu 
przed i po nim, wytępić wiarę z powierzchni ziemi… 

W Ancyrze prześladowania przybrały szczególnie okrutną 
formę. Część chrześcijan uciekła z miasta na pustynię. 
Na ulicach grasowały gangi wyszukujące wiernych i wy-
muszające oddawanie czci bożkom. 

Słabsi i starsi pozostali. Wśród nich była i mająca 
prawdopodobnie ok. 60 lat, żyjąca w dziewictwie, 
Aleksandra. Przechwycono ją (ok. 303/4) i próbowano 
zmusić groźbami do odstępstwa. Nie ugięła się. 

Oddano ją więc na pohańbienie młodym libertynom i za-
prowadzono, wraz z sześcioma towarzyszkami (zapis 
w Martyrologii Rzymskiej

Acta SS., maj,IV, 147
 zachował imiona 

owych starszych niewiast: Tekusa, Klaudia, Faina, 
Eufrazja, Matrona i Julita), do domu publicznego. Bezsku-
tecznie: udało im się przekonać - mogących być wszak 
ich synami - napastników i zachowały dziewictwo… 

Postanowiono zmusić je zatem do wzięcia udziału 
w procesji ku czci, i z posążkami, które obmywano w lokalnym stawie, bóstw 
Artemidy i Ateny. Odmówiły świadcząc publicznie wobec pogańskich kapłanek 
o Jezusie. Odrzuciły ofiarowane im piękne, pogańskie ceremonialne szaty… 

Zawleczono je więc na wozach, wystawiając nagie na pośmiewisko pospólstwa, 
nad znajdujące się w okolicy grzęzawiska. Następnie obciążono ich szyje wielkimi 
kamieniami i utopiono… 

W nocy ich ciała wydobył z wody Teodot (jedna z nich, Tekusa, była jego ciotką), 
aby im sprawić chrześcijański pogrzeb. Zdradził go jednakże jeden z sąsiadów… 

Teodota aresztowano. Ciała męczennic spalono. Uwięzionego poddano torturom 
i po paru dniach ścięto (jego szczątki utajniona społeczność chrześcijańska miała 
uratować i przenieść do pobliskiego Malos, gdzie je pochował lokalny kapłan, 
niejaki Fronto)… (uroczystość 20 marca) 

il. ŚW. ALEKSANDRA, XIX w., rosyjska ikona; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.mythfolklore.net/lahaye/178/index.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandra_di_Amiso.jpg
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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.) 

 20.III (niedziela): 2ga niedziela Wielkiego Postu: 

 Jest to też niedziela pomocy Kościołowi na świecie i z tej 
racji po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek. 

 Przed kościołem zbierane są podpisy wsparcia obywatel-
skiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz ochrony życia. 

 22-24.III (wtorek-czwartek): Rekolekcje dla dzieci szkół pod-

stawowych i młodzieży gimnazjalnej, od 9:00 do 15:00. 
Rekolekcje prowadzić będą klerycy Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 25.III (piątek): Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
W tym dniu nie obowiązuje zachowanie postu… 

 27.III (niedziela): Parafialny Zespół Caritas rozpocznie 

sprzedaż pocztówek wielkanocnych, z których dochód 
zostanie przeznaczony na pomoc dla najuboższych rodzin 
z naszej parafii. Pocztówki, w cenie 5.- zł, będą wyłożone 
na stoliku przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 3-6.IV (niedziela-środa): Tegoroczne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
w naszej parafii prowadzić będzie ks. Andrzej TUMIEL z Rzy-
mu. Zachęcamy wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, 
by móc uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach przygo-
towujących do jak najgłębszego przeżycia świąt wielka-
nocnych. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 27.III na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.II 
(poniedziałek) 

730 
† Henryka CZASAKA 

† Hanny GAWIN 

1800 † Lucyny, Stanisława i Andrzeja STANKIEWICZÓW 

22.III 
(wtorek) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
† Marianny SZEWCZYK, w 20tą rocznicę śmierci, 

Jana i Edwarda SZEWCZYKÓW 

23.III 
(środa) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 † Stanisławy ZDUŃCZYK 

24.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Hanny GAWIN 

25.III 
(piątek) 

730 † Hanny GAWIN 

1545 DROGA KRZYŻOWA (dla dzieci) 

1730 DROGA KRZYŻOWA (dla wszystkich) 

1800 
† Apolonii OSUCH, w 4tą rocznicę śmierci, Bolesława 

OSUCHA, w 10tą rocznicę śmierci, Andrzeja OSUCHA 

26.III 
(sobota) 

730 † Hanny GAWIN 

1800 
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla 

Małgorzaty i Karola 

27.III 
(niedziela) 

845 † Anieli i Mariana BARANÓW 

1030 † Heleny MIRKOWSKIEJ i zmarłych z rodziny 

1200 
† Hanny GAWIN 

† Józefa OŁYNYi i rodziców 

1800 
† Stefanii i Stanisława ROGALSKICH, 

zmarłych z całej rodziny HANÓW 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA III: JEZUS UPADA POD KRZYŻEM 
Krzyż rani, swym ciężarem ściera coraz bardziej ramiona Pana Jezusa. 

Tłum gęstnieje, jak potok występujący z brzegów zalewa ulice Jerozolimy. 

Legioniści z trudnością utrzymują w ryzach podniecone pospólstwo. 

Osłabione ciało Jezusa już chwieje się pod ciężkim brzemieniem Krzyża. 

A z Serca przepełnionego miłością zaledwie nikły strumień życia dochodzi 

do zranionych członków ciała. 

Pan Jezus widzi z prawej i lewej strony tłum, który porusza się jak trzoda 

bez pasterza. Mógłby zawołać każdego z osobna jego własnym imieniem, 

także każdego z nas. Są tu ci, których nakarmił cudownie chlebem 

i rybami, są uzdrowieni, są też ci, których nauczał nad brzegiem jeziora, 

na górze i w portykach świątyni. 

Ostry ból przeszywa duszę Jezusa i Pan upada wyczerpany na ziemię. 

Ty i ja nie możemy nic powiedzieć: lecz teraz wiemy, dlaczego Krzyż Jezusa 

tak bardzo jest ciężki. I opła-

kujemy naszą nędzę, a także 

straszną niewdzięczność ludz-

kiego serca. 

W głębi duszy rodzi się akt 

prawdziwej skruchy, który 

wyciąga nas z grzesznego 

poniżenia. Pan Jezus upadł 

po to, abyśmy podnieśli się: 

tym razem — i zawsze od 

nowa. 

„Ten człowiek umiera… Nic 

więcej nie można zrobić”. 

Działo się to przed laty w je-

dnym ze szpitali Madrytu. 

Umierający, Cygan, gdy po 

spowiedzi kapłan podał mu 

swój krzyżyk do ucałowa-

nia, zaczął głośno krzyczeć: 

— Tymi nieczystymi ustami 

nie mogę całować Pana! 

I nie było sposobu, by go 

uspokoić. 

— Ależ za chwilę obejmiesz 

Go i ucałujesz w Niebie! 

Czy widziałeś kiedy bardziej przejmujący, piękniejszy sposób 

okazywania skruchy? 

STACJA IV: JEZUS SPOTYKA MATKĘ BOLESNĄ 
Zaledwie Jezus podniósł się z pierwszego upadku, ujrzał swoją Najświętszą 

Matkę na poboczu drogi, 

którą przechodził. 

Z niezmierną miłością 

Maryja patrzy na Jezusa, 

a Jezus patrzy na Maryję, 

ich spojrzenie się spotyka 

i każde z dwóch serc własny 

ból przelewa w drugie. 

Dusza Maryi zanurzona jest 

w goryczy, w goryczy Jezuso-

wej. 

Wszyscy, co drogą zdą-

żacie, przyjrzyjcie się, 

patrzcie, czy jest boleść 

podobna do tej, co mnie 

przytłaczaLm 1,12. 

Ale nikt tego nie zauważa, 

nikt nie spostrzega, tylko 

Jezus. 

Wypełniło się proroctwo 

Symeona: Twoją duszę 

miecz przeniknieŁk 2,35. 

W mrocznej samotności 

Męki Najświętsza Nasza 

Pani ofiaruje swojemu 

Synowi balsam czułości, zjednoczenia, wierności — „tak” powiedziane woli 

Bożej. 

Wspomagani przez Maryję również i my, ty i ja, chcemy pocieszyć Jezusa, 

przyjmując zawsze i we wszystkim Wolę Jego Ojca, naszego Ojca. 

Tylko w ten sposób odczujemy słodycz Krzyża Chrystusowego i obejmiemy 

go siłą Miłości, niosąc w triumfie po wszystkich drogach świata. 

Trzeba przejść jeszcze kawałek drogi, aby zdać się bez reszty na Wolę 

Bożą. Jeśli jeszcze nie doszedłeś tak daleko, nie zamartwiaj się, 

zmagaj się dalej. Nadejdzie dzień, kiedy nie będziesz widział innej 

drogi jak tylko Jego — Jezusa — i Jego Najświętszą Matkę, i nad-

przyrodzone łaski, jakie nam Mistrz pozostawił. 

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 

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 
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