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Czytanie Pisma świętego, Liturgia Godzin, modlitwa „Ojcze nasz”, każdy szczery akt kultu lub pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty 

oraz przyczynia się do przebaczenia grzechów… [KKK, 1437] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KUSZENIE: COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham), 1907, z tzw. „Biblii Coppinga”; 
źródło: www.bridgemanartondemand.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 9, 8-15 

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: 

»Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które 

po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, 

ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami 

przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa 

wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię«. 

Po czym Bóg dodał: »A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami 

i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę 

na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy roz-

ciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy 

wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą 

żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zni-

szczenie jakiegokolwiek jestestwa«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25, 4-5.6-7bc.8-9 

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, 

na swoją miłość, która trwa na wieki. 

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 

ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg swoich. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 18-22 

Najdrożsi: 

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was 

do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 

Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym 

w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża 

oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz 

zostało uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez ob-

mycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumie-

nie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, 

gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi. 

AKLAMACJAMt 4, 4b Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 12-15 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, 

kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usłu-

giwali. 

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: »Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. ANNA LINE, MĘCZENNICA 
Urodziła się w 1567. Była drugą córką Wilhelma 
Heighama z Dunmow w hrabstwie Essex w Anglii. 

Ojciec był człowiekiem zamożnym, gorącym 
wyznawcą herezji kalwińskiej. Tak bardzo zaangażo-
wanym, że gdy Anna i jej brat oznajmili mu o 
nawróceniu, wydziedziczył i zaparł się ich publicznie. 

Ok. 1585 wyszła za mąż za Rogera Line’a, który rów-
nież wcześniej nawrócił się i także został wy-
dziedziczony przez swoich rodziców. Małżeństwu 
nie dane było zbyt długo razem żyć – zaraz po ślubie 
Roger został, wraz z bratem Anny, za uczestnictwo 
we Mszy św. aresztowany przez protestanckie 
władze królowej Elżbiety I. Obu uwięziono, po czym 
skazano na karę pieniężną i wydalono z kraju. Roger 
wyjechał do Flandrii. Tam też, w 1594, zmarł… 

Gdy Jan Gerard, jezuita, na początku lat 1590-tych 

organizował w Londynie „podziemny” kościół Anna, 
niedawno owdowiała, przejęła odpowiedzialność 
za jedno z miejsc spotkań katolików. 

Mimo chorowitej natury (cierpiała m.in. na bolesne mi-
greny) posługiwała ukrywającym się kapłanom, 
organizowała Msze św., miejsca ukrycia… 

Gerard wkrótce został aresztowany ale trzy lata 
później, w 1597, uciekł z więzienia Tower. Władza zaczęła podejrzewać Annę 
więc, pod przybranym nazwiskiem, przeniosła się do innego domu w Londynie, 
który również stał się niebawem miejscem spotkań katolików. 

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2.II.1601, gdy bł. Franciszek Page miał 
odprawić potajemnie Mszę św., do domu Anny wpadli hycle królowej Elżbiety. 
Kapłan zdołał się ukryć ale stół ofiarny nie zdołano uprzątnąć. Annę aresztowano. 

Osądzono ją 26.II.1601 oskarżając o przechowywanie kapłanów katolickich. 
Odpowiedziała, że „nie ukrywania księży żałuje, żal jej jest tylko, że nie mogła 
ochraniać ich tysięcy”. Mimo że nie było żadnych dowodów skazano ją na śmierć. 

Następnego dnia, 27.II.1601, zawieziono ją do Tyburn, na szafot. Podchodząc 
do niego pocałowała go. Krótko pomodliła się, rzuciła w tłum ostatnie monety 
i chusteczkę, uczyniła znak krzyża i weszła po schodach pod szubienicę… 

Wtedy powtórzyła to, co już wyznała w czasie rozprawy: „Skazano mnie za prze-
chowywanie katolickiego kapłana. Nie żałuję tego. Więcej, całą moją duszą 
pragnęłabym przechowywać nie jednego, ale tysiące takich kapłanów”… 

Powieszono ją, po czym rozerwano na kole. Oszczędzono jej „tylko”, jako ko-
biecie, ostatecznego ćwiartowania… 

Całej gamy tortur nie oszczędzono dwóm kapłanom, których stracono zaraz 
po niej, bł. Markowi Barkworth, benedyktynowi, i bł. Rogerowi Filcock, jezuicie… 

Beatyfikował ją w 1929 Pius XI a kanonizował Paweł VI w 1970, jako jedną 
z czterdziestu męczenników Anglii i Walii. (uroczystość 27 lutego) 

il. ŚW. ANNA LINE: kościół św. Etheldredy, Londyn; źródło: circleoftheyear.blogspot.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.bridgemanartondemand.com/image/595234/harold-copping-the-temptation
http://circleoftheyear.blogspot.com/2011/03/pepys-connection.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 

odprawiane według następującego porządku: 
 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 

 o 15:45 (dla dzieci). 
 o 17:30 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 12:00). 
Za udział można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich kościo-
łach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan 
łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 2.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Droga Krzyżowa i Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 3.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. w hołdzie Niepokalanemu Sercu Maryi o 18:00. 
 4.III (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 18-19.III (niedziela-poniedziałek): Cykliczna (co 5 lat) pasterska 

wizytacja Naszego Arcypasterza, Kazimierza kard. NYCZA. 
 25.III (niedziela): Rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH. 
 Parafialny Zespół Caritas prowadzi wielkopostną zbiórkę 

dla najuboższych mieszkańców parafii. Do kosza przy oł-
tarzu MB Nieustającej Pomocy można składać produkty 
spożywcze o przedłużonym terminie ważności i artykuły 
chemiczne. Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 11.III po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

27.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ 

28.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Marioli PILCH 

29.II 
(środa) 

730 † Krystyny PIETRAS 

1800 
† Leokadii, w 4 rocznicę śmierci, i  Henryka ŻUBER 

Władysławy i  Stanisława BOROWSKICH 

1.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Magdaleny ROSA, w 4 rocznicę śmierci 

2.III 
(piątek) 

730 † Heleny, Antoniego i Tadeusza ZIEMSKICH 

1545  

1800 † Haliny SALAMONIK 

3.III 
(sobota) 

730  

1800  

4.III 
(niedziela) 

845 
† Władysława, Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

1030 † Anny i Jana SZEWCZYKÓW 

1200 † Haliny SALAMONIK 

1800 
† Kazimiery i Jana KORYTKÓW 

† Heleny i Jana MODELSKICH 

DROGA KRZYŻOWA STACJA I: SĄD NAD JEZUSEM 
I tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło!Rdz 3, 5 

Znać dobro i zło? 

Nie, to za mało! 

Ja MUSZĘ STANOWIĆ o tym, co jest 

dobre a co złe. 

Nikt mi nie będzie mówił, co jest 

dobre a co złe. 

Ja, współczesny człowiek, będę 

wyznaczał zasady moralne. 

Ty, Panie Boże, możesz być obecny w 

moim życiu, o ile nie będziesz 

wtrącał się w tę moralność 

konstruowaną przeze mnie. 

A jeżeli stwierdzisz, że coś jest nie 

tak z tą moją nową moralnością? 

Cóż Panie, dokonam nad Tobą sądu. 

Bo czy Ty jeszcze jesteś Bogiem? 

A czy Ty w ogóle istniejesz? 

A czy Ty w ogóle masz prawo 

ingerować w moje życie? 

Sąd nad Jezusem się odbył.  

STACJA II: PAN JEZUS I KRZYŻ 

Krzyż zobowiązań moralnych, 

krzyż wierności zasadom. 

Och nie, tylko nie to! 

Przecież to jest stres! 

Przecież to jest 

ograniczenie mojej wolności! 

Co Ty, Panie, ten krzyż tak bierzesz 

w ciszy… 

Dlaczego nie dyskutujesz? 

Dlaczego nie organizujesz 

jakiegoś referendum? 

Słuchaj, Jezu, pomogę Ci! 

Pozwól, że przegłosuję, czy jest sens 

dalszego dźwigania krzyża! 

Czemu Ty milczysz? 

Czemu bierzesz ten krzyż? 

Przecież to nie jest demokratyczne. 

Myśmy przed chwilą przegłosowali, 

że żadnego krzyża 

dźwigać nie musisz. 

Zbawienie i tak przyjdzie… 

Zbawienie bez krzyża????? 
 

STACJA III: I UPADEK 

No i co? 

Po cóż być wiernym zasadom, 

skoro i tak się upada… 

Słuchaj, 

może coś niecoś z tych zasad 

ulepszymy? 

Może wyeliminujemy … 

Po cóż więcej upadać… 

To takie nieestetyczne 

spotkać kogoś, 

kto upadł 

na swojej drodze życia. 

Pozwól, że skonstruuję świat 

bez upadków, bez cierpienia, 

bez zobowiązań, bez wysiłku. 

Panie, ale dlaczego 

Ty powstajesz???? 

 
tekst: ks. KATOLO, Artur Jerzy, (ur. 1967, Lublin); źródło: th-www.if.uj.edu.pl 

il. DROGA KRZYŻOWA: STĘPKOWSKI, Jan (1952, Wola Kaniowska – 2011, Mława), 2007, Gietrzwałd; źródło: zasoby własne 

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM… 
Jesteś błyskawicą i huczącym gromem 

Sukcesorką Samos, ślepą siostrą Troi 

Pod brzozowym krzyżem ciał ostygłych domem 

Wiarą i pokutą smutnych dzieci Twoich 

Myśmy Cię Ojczyzno w snach widzieli wielką 

Nie ogromem ziemi, lecz potęgą ducha 

Zanim się granice zacisnęły pętlą 

Nim Cię osaczyła noc czerwona, głucha 

Znieśliśmy obozy, łagry i więzienia 

Na gestapo każdy krwią testament pisał 

Potem, że „dla wrogów nie ma ocalenia!” 

Krzyczał wściekły ubek o semickich rysach 

Dzisiaj wiatr pamięci smaga owal twarzy 

Świece zapalamy za kolegów paru 

I trzymamy wartę - siwi, chorzy, starzy 

Trójcą słów związani - Bóg, Ojczyzna, Naród 

Oto nowa Polska kryje stare długi 

Oto wolność słowa nadal pachnie schizmą 

Czyżby przyszło odejść w życia wymiar drugi 

Czując wciąż zatęchły oddech stalinizmu? 

CZAJKOWSKI, Leszek Paweł (ur. 1), „Ojczyzna”, 1993 
il. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI: plakat, 2010, Warszawa; źródło: www.dobroni.pl 

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://th-www.if.uj.edu.pl/~gierula/Parafia/Rekolekcje/wpost99/viaarturo.htm
http://www.dobroni.pl/rekonstrukcja-zdjecia,32303
http://www.swzygmunt.knc.pl/

