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JEZUS modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania: przed tym, jak OJCIEC zaświadczył 535 o NIM podczas JEGO chrztuPor. Łk 3, 21 i PrzemienieniaPor. Łk 9, 28, 

przed wypełnieniem przez 554, 612 swoją mękę zamysłu miłości OJCAPor. Łk 22, 41-44 […] Modlitwa JEZUSA przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca MU OJCIEC, 

jest pokornym i ufnym powierzeniem się JEGO ludzkiej woli miłującej woli OJCA. [KKK, 2600, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI RODZAJURdz 15, 5-12. 17-18 

BÓG poleciwszy Abramo-

wi wyjść z namiotu, 

rzekł: »Spójrz na niebo 

i policz gwiazdy, jeśli 

zdołasz to uczynić«; a po-

tem dodał: »Tak liczne 

będzie twoje potom-

stwo«. Abram uwierzył 

i PAN poczytał mu to 

za wielką zasługę. 

Potem zaś rzekł do nie-

go: »Ja jestem PAN, któ-

rym cię wywiódł z Ur 

chaldejskiego, aby ci dać 

ten oto kraj na włas-

ność«. 

A na to Abram: „O PANIE, 

o PANIE, jak będę mógł 

się upewnić, że otrzy-

mam go na własność?” 

Wtedy PAN rzekł: »Wy-

bierz 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 jed-

ną naprzeciw drugiej; 

ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się 

ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku za-

chodowi, 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 rzeki wielkiej rzeki Eufrat«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a) 

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 cia-

ło 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. 

AKLAMACJApor. Mt 17, 7 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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 E-

liasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o JEGO odejściu, którego miał doko-

nać 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 Mojże-

sza i jeden dla Eliasza.” Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mó-

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

A z obłoku odezwał się głos: «To jest SYN MÓJ 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. 

il. po lewej: PRZEMIENIENIE PAŃSKIE: CARRACCI, Ludwik (1555, Bollonia - 1619, Bollonia), 1594-5, olejny na płótnie, 268×438 cm, 
Pinacoteca Nazionale, Bolonia; źródło: en.wikipedia.org

 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROBERT DRURY, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1567, w hrabstwie 
Buckinghamshire, w Anglii. 

Pod panowaniem Elżbiety I pub-
liczne głoszenie i odprawianie na-
bożeństw i Mszy św. katolickiej, 
były prawnie zakazane. Seminaria 
zostały zamknięte, a majątki 
kościelne zrabowane. Kapłanów 
i zakonników ścigano… 

Dlatego też Robert, który chciał zo-
stać kapłanem, wstąpił, 1.IV.1588, 
pod przybranym nazwiskiem, 
do angielskiego koledżu, funkcjo-
nującego jako seminarium ducho-
wne, w Reims, we Francji. 

Dwa lata później wysłany został jeszcze dalej, bo do nowo-otwartego koledżu- 
seminarium w Valladolid, w Hiszpanii. Tam ukończył studia. 

Tam też, w 1593, otrzymał święcenia kapłańskie… 

Zaraz też potem potajemnie wrócił do kraju rodzinnego. 

Zaczęła się trudna posługa. Ponieważ nie wolno było odprawiać Mszy św., a ka-
płani PANA byli ścigani, wierni zapraszali księży do swych domów i odprawiali 
nabożeństwa w ukryciu. W takich domach także, w specjalnych pomieszczeniach, 
zwanych „księżowskimi skrytkami”, ich przechowywali… 

Robert posługiwał głównie w Londynie i okolicach. Przez wiele lat przemieszczał 
się z domu do domu, z posługą kapłańską… 

Jednocześnie katolicy próbowali w jakiś sposób doprowadzić do legalizacji 
Kościoła. Dlatego też Robert podpisał w 1603, wraz z dr Wilhelmem Bishopem, 
późniejszym biskupem, specjalny memoriał do władz. Sygnatariusze uznawali 
w nim królową jako swoją monarchinię i zobowiązywali się do ujawnienia 
wszelkich spisków wobec korony, których byliby świadomi. W zamian owego 
„oddania Cezarowi co cesarskie” prosili, by mogli zachować wierność wobec 
następcy świętego Piotra w tych sprawach, w których sam św. Piotr jest podległy 
CHRYSTUSOWI, i w ten sposób odróżnić obowiązki i zobowiązania, które wymagają 

„przelania krwi w obronie Korony”, od tych, dla których są gotowi „raczej stracić 
życie niż złamać legalny autorytet CHRYSTUSOWEGO Kościoła Katolickiego”… 

Elżbieta I zmarła w trzy miesiące po wystosowaniu memoriału, a jej następca, 
Jakub I Stuart, nie zgodził się na ograniczenie praw korony do spraw cywilnych. 
5.VI.1606 ogłosił też nową przysięgę wierności koronie… 

Niedługo potem, jeszcze w 1606, Robert został wykryty przez szpicli królewskich 
i aresztowany. Zawieziono go do sławetnego więzienia londyńskiego, Newgate… 

Oskarżono go, standardowo, o posługę kapłańską i zdradę. Podczas rozprawy 
w dniach 20-24.II.1607 skazano go na karę śmierci. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Transfiguration_by_Lodovico_Carracci.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu: 
 o 1545 (dla dzieci). 
 o 1730 (dla dorosłych). 

 GORZKIE ŻALE- w każdą niedzielę Wielkiego Postu, 
bezpośrednio po sumie (o 1200). 
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.). 

 24.II (niedziela): II niedziela Wielkiego Postu 
 NIEDZIELA POMOCY KOŚCIOŁOWI NA ŚWIECIE. Z tej racji po każ-

dej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek. 
 Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna wielkopostną zbiór-

kę 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! 

 28.II (czwartek): O 2200 Benedykt XVI kończy 

sprawowanie urzędu Piotrowego w Kościele 
Powszechnym. Ojcze Święty, dziękujemy! za lata 
Twojej posługi i pamiętamy w modlitwach! 

 1.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 DROGA KRZYŻOWA i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 1900 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sa-

kramentu bierzmowania. 
 2.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 1800. 
 5.III (wtorek): O 1800 w Archikatedrze Warszawskiej Msza św., 

z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, w podziękowaniu 

BOGU za pontyfikat papieża Benedykta XVI. 

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

17.II Bartosz Kamil HASIEC, Brześce  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Dariusz ZIELIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Kata-

rzyna KRYSIŃSKA, panna z parafii pw. św. Anny w Piasecznie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Eugeniusz SERAFIN  15.II.2013 l. 62 
śp. Waldemar Stanisław PIĄTEK  14.II.2013 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

26.II 
(wtorek) 

730  

1800  

27.II 
(środa) 

730  

1800 † Stanisławy MIŚTA, w 5 rocznicę śmierci 

28.II 
(czwartek) 

730  

1800  

1.III 
(piątek) 

730  

1545  

1800  

2.III 
(sobota) 

730  

1800  

3.III 
(niedziela) 

845 † Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, Heleny KANABUS 

1030 
† Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

† Kazimierza MAGDZIARZA 

1200 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

† Haliny SALAMONIK, w 2 rocznicę śmierci 

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA III: PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY 

„Przyjdźcie do MNIE wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a JA was 

pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode MNIE, bo jestem 

cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem słodkie jest jarzmo MOJE, a MOJE brzemię lekkie.”Mt 11, 28-30 

[…] Obiecywaliśmy iść za JEZUSEM, szano-

wać i troszczyć się o osoby, które posta-

wił wokół nas. Tak, naprawdę je kocha-

my, albo przynajmniej tak nam się wy-

daje. Kiedy nam ich brakuje niemało 

cierpimy. Ale potem poddajemy się 

w konkretnych sytuacjach życia codzien-

nego. 

Ile jest upadów w naszych rodzinach! 

Ile rozstań, ile zdrad! A potem rozwody, 

aborcje, porzucenia! JEZU, pomóż nam zrozumieć, czym jest miłość, 

naucz nas prosić o przebaczenie! 

STACJA IV: JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 
Obok krzyża JEZUSOWEGO stały: MATKA JEGO i siostra MATKI JEGO, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena.J 19, 25 

[…] Dla wszystkich mężczyzn i kobiet tego 

świata, ale szczególnie dla nas, rodzin, 

spotkanie JEZUSA z MATKĄ, tam, w drodze 

na Kalwarię, jest szczególnie żywym 

wydarzeniem, zawsze aktualnym. JEZUS 

pozbawił się matki, abyśmy my, każdy 

z nas, także małżonkowie, mieli matkę 

zawsze gotową i obecną. Czasami 

niestety o tym zapominamy. Ale kiedy 

głębiej o tym pomyślimy, dochodzimy 

do wniosku, że w naszym życiu rodzin-

nym niezliczone razy uciekamy się do NIEJ. Jak bardzo staje się nam bliska 

w trudnych chwilach! Ileż razy polecaliśmy Jej nasze dzieci, błagaliśmy JĄ, 

aby wstawiała się w sprawie ich zdrowia fizycznego i jeszcze częściej 

ich ochrony moralnej! 

Ileż to razy MARYJA nas wysłuchiwała, odczuwaliśmy JEJ bliskość w uma-

cnianiu nas miłością macierzyńską. 

Podczas drogi krzyżowej każdej rodziny, MARYJA jest wzorem milczenia, 

które, także w rozdzierającym bólu, rodzi nowe życie. 

STACJA V: SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI 
Gdy wyprowadzili JEZUSA, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 

wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za JEZUSEM.Łk 23, 26 

[…] W rodzinie, w najtrudniejszych 

chwilach, kiedy trzeba podjąć poważną 

decyzję, jeśli pokój mieszka w sercu, 

jeśli jest się czujnym, aby rozpoznać to, 

czego BÓG od nas oczekuje, zostajemy 

oświeceni przez światło, które nam po-

może rozeznać i ponieść nasz krzyż. 

Cyrenejczyk przypomina nam także 

często o osobach, które były nam szcze-

gólnie bliskie w momentach, kiedy cięż-

ki krzyż zwalił się na nas czy na naszą 

rodzinę. Kieruje nasze myśli ku tak wielu wolontariuszom, którzy w wielu 

częściach świata oddają się z hojnością umocnieniu i pomocy tym, co doś-

wiadczają cierpienia i niedostatku. Uczy nas, jak pozwolić sobie pomóc 

z pokorą, jeśli czegoś potrzebujemy, a także jak być Cyrenejczykami 

dla innych. 

tekst: ZANZUCCHI, Danilo i Anna), 2012, Koloseum, Rzym; źródło: duchowy.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: XIX w., drzeworyt, kościół św. Anianusza, Chartres; źródło: zasoby własne (2010) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROBERT DRURY, MĘCZENNIK, DOK. 
Zaoferowano mu furtkę wyjścia – złożenie przysięgi na wierność królowi, według 
formuły, która właśnie stała się prawem kraju… Robert nie mógł się na to 
w sumieniu zgodzić, zgodnie zresztą z potępieniem przysięgi przez Pawła V 
z 22.IX.1606, jako zawierającej „wiele określeń niezgodnych z Wiarą 
i Zbawieniem” (choć o potępieniu papieskim nie wiedział)… 

26.II.1607 został więc zawieziony z więzienia Newgate na szafot w Tyburn, 
niedaleko centrum ówczesnego Londynu (dziś koło Marble Arch w Londynie). 
Nie oszczędzono mu żadnej z tradycyjnych części angielskiej kary dla zdrajców, 
czyli „wieszania, wypatroszenia i poćwiartowania”. Do końca zachował hart ducha 
i pokorę, nawet w obliczu śmierci… 

Beatyfikowany został 22.XI.1987 przez Jana Pawła II, w gronie 86 angielskich 
męczenników za wiarę… (uroczystość 26 lutego) 

il. na odwrocie: SZUBIENICA NA TYBURN; źródło: from-bedroom-to-study.blogspot.com 

MSZE ŚW. 
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://duchowy.pl/2012/04/06/droga-krzyzowa-w-koloseum-2012-rozwazania-kazda-rodzina-ma-swoja-via-crucis/
http://from-bedroom-to-study.blogspot.com/2013/01/the-hanging-history-of-tyburn-tree.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

