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„Wiara jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu”św. Tomasz z Akwinu, Compendium theologiae, I, 2. [KKK, 184] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE: BOTTICELLI, Sandro (1445, Florencja - 1510, Florencja), fragm. tryptyku, ok. 1500, tempera na pane-
lu, 28×36 cm, Galleria Pallavicini, Rzym; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: »Abrahamie!« A gdy on 

odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: »Weź twego syna jedynego, 

którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze 

na jednym z pagórków, jaki ci wskażę«. 

A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam 

ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go 

na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić 

swego syna. 

Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: »Abrahamie, 

Abrahamie!« 

A on rzekł: „Oto jestem”. 

Powiedział mu: »Nie podnoś ręki na chłopca nie czyń mu nic złego! Teraz 

poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet swego jedynego 

syna«. 

Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w za-

roślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast 

swego syna. 

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

»Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczę-

dziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo 

tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 

potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 

ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że u-

słuchałeś mego rozkazu«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: Ps 116 (114), 9) 

REFREN: W krainie życia będę widział Boga 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: 

„Jestem w wielkim ucisku”. 

Cenna jest w oczach Pana 

śmierć świętych Jego. 

O Panie, jestem Twoim sługą, 

jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 

Ty rozerwałeś moje kajdany, 

Tobie złożę ofiarę pochwalną 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana 

przed całym Jego ludem. 

W dziedzińcach Pańskiego domu, 

pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 31b-34 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna 

nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam 

wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem 

przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 

Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł 

za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga 

i przyczynia się za nami? 

AKLAMACJAMt 17, 7 Chwała Tobie, Królu Wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 

»To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 9, 2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 

na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się 

lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 

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

Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: »To jest mój 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co wi-

dzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁADYSŁAW MAĆKOWIAK, MĘCZENNIK 
Urodził się 27.XI.1910 w Sytkach k. Drohiczyna w ro-
dzinie rolnika Władysława i Jadwigi z Obniskich. 

W 1933 wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. 

18.VI.1939 przyjął święcenia kapłańskie. 

Zaraz też został wikariuszem w Ikaźni (dziś Białoruś). 

Po wkroczeniu 17.IX.1939 Rosjan został sam w parafii 
z ponad 4,5 tysiącami wiernych. Wielu z nich uwię-
ziono w Berezweczu. Rozpoczęły się wywózki na Sy-
berię, które dotknęły prawie całą jego rodzinę… 

W VI.1941 okupanci rzucili się sobie do gardeł. 
Rosjanie, przed ucieczką z Berezwecza wymordowali 
kilkuset więźniów, resztę popędzili w „marszu śmierci” 
i rozstrzelali nad Dźwiną… 

Niemcy nie okazali się lepsi. 

W IX.1941 wikariuszem został ks. Stanisław Pyrtek. Razem, mimo zakazów, 
zaczęli prowadzić m.in. katechizację dzieci. Szybko ich zadenuncjowano… 

I wydano wyrok śmierci. Władysław został o tym uprzedzony. O radę zwrócił się 
do swego arcypasterza, który decyzję pozostawił jego kapłańskiemu sumieniu. 

Władysław pozostał w Ikaźni. 

3.XII.1941 został aresztowany. Następnego dnia dołączył ks. Pyrtek. Aresztowano 
też parafian przybyłych z podpisaną petycją w ich sprawie… 

W Brasławiu obydwu kapłanów torturowano i bito, aż do utraty przytomności. 

Świadek zapamiętał ich szeptaną modlitwę: „Pro Christo…”. 

24.XII.1941 obu przywieziono do więzienia w Głębokim, gdzie dołączył do nich 
ks. Mieczysław Bohatkiewicz, proboszcz z Dryssy. 

Nie skorzystali z możliwości ucieczki ze szpitala, gdzie przez pewien czas 
przebywali po skatowaniu, by nikogo nie narażać… cd. na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/91late/10transf.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek: 
 o 15:45 (dla dzieci). 
 o 17:30 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę, 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.). 

 4.III (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Niedziela POMOCY KOŚCIOŁOWI NA ŚWIECIE. Po każdej 

Mszy św. z tej racji zbierane są ofiary do puszek. 
 6-8.III (wtorek-czwartek): REKOLEKCJE dla dzieci szkół podsta-

wowych i młodzieży gimnazjalnej, prowadzone przez klery-
ków Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie:. 

 kl. 0-III podst. - 9:00-10:00. 
 kl. IV-VI podst. - 10:45-12:00 (wt-śr), 9:00-11:00 (czw) . 

 gimnazjum - 12:45-14:30 (wt-śr), 11:45-13:45 (czw). 
 10.III (sobota): Wieczór chwały - czas modlitwy - o 20:00. 
 11.III (niedziela): Spotkanie dzieci klas II przygotowujących 

się do I Komunii św. i ich rodziców o 18:00. 
 18-19.III (niedziela-poniedziałek): Cykliczna (co 5 lat) pasterska 

wizytacja Naszego Arcypasterza, Kazimierza kard. NYCZA. 
 25.III (niedziela): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dorosłych. 
 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! 

 W prawej nawie wystawa zdjęć z obozu w Szczawnicy. 
 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. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

26.II Kacper WYSOCKI, Dublin  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Izabela Zofia MIERCIK  23.II.2012 l. 67 
śp. Jan BARSKI  21.II.2012 l. 86 
śp. Bolesław MAKUCH  16.II.2012 l. 84 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

5.III 
(poniedziałek) 

730  

1800  

6.III 
(wtorek) 

730  

1800  

7.III 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Antoniego, Franciszki i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

8.III 
(czwartek) 

730  

1800  

9.III 
(piątek) 

730  

1800 † o. Placyda GALIŃSKIEGO, w 11 rocznicę śmierci 

10.III 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

11.III 
(niedziela) 

845 

† Mieczysława KŁOSZEWSKIGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

† Janiny, Zofii, Joachima i Marka BORYCHOWSKICH, 

Konstancji i Jana KARDASÓW 

1030 
† Marianny OLESIŃSKIEJ 

† Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

1200 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w 3 rocznicę śmierci, 

Arkadiusza BARANA i Andrzeja KWIETNIA 

1800 † Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, Kazimierza i Danuty ROLA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA IV: SPOTKANIE Z MATKĄ 

Widzisz Maryjo, ile ciepienia 

przysporzył Ci ten Syn? 

Najpierw, gdy się jeszcze nie 

narodził, a był już w Twoim łonie. 

Miałaś ciężkie warunki socjalne… 

Potem musiałaś uciekać do Egiptu… 

A teraz, jesteś świadkiem 

gdy Go prowadzą na stracenie. 

Słuchaj, Maryjo, a nie lepiej było 

dokonać wcześniej aborcji? 

Nie cierpiałabyś tyle!!! 

Ech, to Twoje poszanowanie 

dla życia. 

I jeszcze Cię tak dziwnie nazywają: 

MARYJA, MATKA ŻYCIA. 

 

STACJA V: CYRENEJCZYK 

No tak, przypadkowo mnie wzięli 

do dźwigania z Nim krzyża. 

Zbuntowałem się najpierw 

wewnętrznie. 

Taki wstyd… 

Ale, może i coś w tym jest… 

Tylko takie niezdecydowanie 

posiałeś w sercu moim… 

 

STACJA VI: WERONIKA 

A cóż to, czyż jestem stróżem 

brata mego? 

To, że Kogoś prowadza na śmierć, 

to nie moja sprawa. 

Widocznie zasłużył. 

Weroniko, coś ty, oszalała? 

Zostaw Go, to nie twoja sprawa. 

Po cóż się wtrącasz? 

Mówisz, że zasady… 

Ale słuchaj, 

o jakich zasadach ty mówisz? 

Cóż to, 

stróżem brata swego jestem???? 

 
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 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁADYSŁAW MAĆKOWIAK, MĘCZENNIK, DOK. 
2.III.1942 poprosili o ostatnią spowiedź. Potem znaleźli się w „celi śmierci”. 

W pożegnalnym liście do abpa Jałbrzynowskiego Władysław napisał: 
„Najdostojniejszy […] Arcypasterzu. Idę złożyć […] ofiarę z życia. Za trzy godziny 
stanę przed Panem. Ostatnie swoje modły i myśli kieruję ku Tobie […] cieszę się, 
że Bóg mnie wybrał”… 

Jeszcze tylko kilka słów do więźniów z Ikaźni „Nie płaczcie, nasza śmierć będzie 
dla was uwolnieniem, będziecie wolni wszyscy. Ofiarujemy naszą krew za was”… 

4.III.1942 w lesie Borek k. Berezwecza zostali (z ochrzczoną Żydówką i oficerem 
sowieckim) przez Niemców rozstrzelani i tam pogrzebano w zbiorowej mogile. 

Następnego dnia aresztowanych parafian z Ikaźni zwolniono do domu. 

Wszyscy trzej są w gronie 108 męczenników II wojny światowej beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II 13.VI.1999, w Warszawie. (uroczystość 4 marca) 

il. BŁ. WŁADYSŁAW MAĆKOWIAK: ok. 1939; źródło: www.ogrodywspomnien.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.ogrodywspomnien.pl/index/showd/39439
http://www.swzygmunt.knc.pl/

