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Moc Szatana nie jest […] nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić 

w budowaniu Królestwa BOŻEGO. Chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do BOGA i JEGO Królestwa w JEZUSIE CHRYSTUSIE, a jego działanie powoduje 

wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone 

przez OPATRZNOŚĆ BOŻĄ, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez BOGA działania Szatana jest wielką 

tajemnicą, ale „wiemy, że BÓG z tymi, którzy GO miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”Rz 8, 28. [KKK, 395] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

IDŹ PRECZ, SZATANIE! – HOLE, William Brassey (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), olejny na płótnie; źródło: www.wikigallery.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 Eden na wschodzie, PAN BÓG umieścił tam czło-

wieka, 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 zdo-

bycia 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 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 

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 PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 12-19 

Bracia: 

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

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

zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak 

nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się 

od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestęp-

stwem na wzór Adama. On to jest typem TEGO, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli 

bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż 

obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar BOŻY, łaskawie udzielony 

przez jednego CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA. I nie tak samo ma się rzecz 

z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego 

grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, 

to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 

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 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_198870/William-Brassey-Hole/Get-thee-hence-Satan
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa WIELKOPOSTNE w naszej parafii są odprawiane 

według następującego porządku: 
 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 moż-

na, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich kościołach w Pol-
sce - odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami, tzn. stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). 

 9.III (niedziela): O 1800 spotkanie dzieci klas II przygotowu-
jących się do I Komunii św. i ich rodziców. 

 10.III (poniedziałek): O 1900 spotkanie I grupy kandydatów 
do bierzmowania. 

 12.III (środa): O 1900 spotkanie dla uczestników pielgrzymki 
do Włoch. 

 16.III (niedziela): II niedziela WIELKIEGO POSTU. 
 Niedziela pomocy Kościołowi na świecie - z tej racji 

po każdej Mszy św. zbierane będą ofiary do puszek. 
 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.III, na sumie. 

Zgłoszenia do 14.III w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 16.III po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

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

1.III Maciej WIŚNIEWSKI, Słomczyn  

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. Józef LACH  27.II.2014 l. 78 

śp. Tadeusz ORNAT  22.II.2014 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Dariusz Grzegorz OKLEJA, kawaler z parafii tutejszej, 

i Anna Ramona TETKOWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w 
Skolimowie 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.III 
(poniedziałek) 

730 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

1800 † Kazimiery KORYTEK, w rocznicę śmierci, Jana KORYTKA 

11.III 
(wtorek) 

730  

1800 
† Kazimierza i Marii CHUDZIŃSKICH, 

Danuty, w 20 rocznicę śmierci, i Kazimierza ROLÓW 

12.III 
(środa) 

730  

1800 † Elżbiety LEWEK, w 1 rocznicę śmierci 

13.III 
(czwartek) 

730 
w intencji Krystyny 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

1800 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo BOŻE dla Marty, z racji 18 urodzin 

14.III 
(piątek) 

730  

1800 † Zenona, STANISŁAWA i Heleny BIERNACKICH 

15.III 
(sobota) 

730  

1800 † Julii HANDEL 

16.III 
(niedziela) 

845 

† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

† Zbigniewa KRASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO, 

Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH 

1030 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

1200 † Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH 

1800 † Zbigniewa TRZEWIKA, z racji imienin 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA I: SKAZANIE JEZUSA 
Wielkie trzy krzywdy za nas cierpiąc odnosi tu PAN JEZUS od tych nie-

przyjaciół swoich. Wzgardę nauki i prawdy swojej, zelżywość i hańbę sławy 

swojej, i targnienie gwałtowne na zdrowie swoje. Przyniósł im prawdę, 

której wszystka ziemia, jako mówi Pismo, pragnie, i która niebo 

błogosławi. Przyniósł naukę zbawienia jako doktor sprawiedliwości, pewną 

a nieomylną drogę do błogosławieństwa najwyższego, a oni ją wzgardzili 

i mistrza prawdy zwodnikiem nazwali […] 

Stoimy zranieni mieczem śmierci PANA niewinnego, barzo zasmuceniu 

i strapieni, iżeśmy zgrzeszyli, a PANA takiej męki nabawili. 

 

STACJA II: PRZYJĘCIE KRZYŻA 
Przypomnieniem męki swej PAN koniec swój, dla którego tu z nieba 

zstąpił, na myśl sobie i uczniom swoim przywodził; iż nie przyszedł, 

aby tu szczęścia świeckiego użył, aby w dostatku i rozkoszach i pompie 

światowej panował i rozkazował, ale jako sam rzekł: nie przyszedł 

SYN CZŁOWIECZY, aby mu służono, ale aby ludziom służył i zdrowi swoje dał 

na Odkupienie ich. 

Pewna rzecz jest, gdzie kto śmierć CHRYSTUSOWĄ na sercu nosi, 

iż tam grzech królować nie może. Bo jest taka moc krzyża CHRYSTUSOWEGO, 

iż gdy w oczach i sercu tkwić będzie, i gdy w śmierć jego oczy wlepisz, 

żadna cię pożądliwość i nieczystość, i gniew i zazdrość zwyciężyć 

nie będzie mogła, ale prędko na onę obecność wszystko wojsko grzechu 

i ciała uciecze. 

 

tekst: SKARGA, Piotr, ks. (1536, Grójec – 1612, Kraków); źródło: www.glos.com.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA: KOTOWSKI Alfred, Czerna; źródło: www.czerna.drl.pl 

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 
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