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Całe życie JEZUSA jest Objawieniem OJCA: Jego słowa i czyny, milczenie i cierpienia, sposób bycia i mówienia. JEZUS może powiedzieć: »Kto MNIE zobaczył, 

zobaczył także i Ojca«J 14, 9, a OJCIEC oznajmia: »To jest SYN MÓJ, WYBRANY, JEGO słuchajcie!«Łk 9, 35. Ponieważ nasz PAN stał się człowiekiem, by wypełnić wolę OJCA 

dlatego nawet najmniejsze szczegóły JEGO misteriów ukazują „miłość BOGA ku nam”1 J 4, 9. [KKK, 516] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – CARRACCI, Ludwik (1555, Bolonia - 1619, Bolonia), 
1594, olejny na płótnie, Pinacoteca Nazionale, Bolonia; źródło: www.artflakes.com 

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 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) 

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, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska 

według nadziei, którą pokładamy w TOBIE. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1, 8b-10 

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 życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. 

AKLAMACJAPor. Mt 17, 7 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. 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«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. NARCYZ JAN TURCHAN, MĘCZENNIK 
Jan Turchan urodził się 19.IX.1879 w Bi-
skupicach k. Wieliczki. Pochodził z wie-
lodzietnej rodziny Jana i Katarzyny 
z domu Ochońskiej, rolników. 

Chrzest św. otrzymał w miejscowym 
kościele pw. św. Marcina. 

Szkołę ludową kończył w rodzinnej wsi. 

Od 1894 kontynuował naukę w Gim-
nazjum im. św. Jacka w Krakowie, 
a następnie w Krakowie-Podgórzu. 

8.IX.1899, wstąpił do franciszkanów. 
Nowicjat odbył w Wieliczce i Leżajsku. 

Pierwsze śluby złożył 13.IX.1900. 
Przyjmując habit zakonny przybrał imię 
Narcyz. Odtąd sam o sobie mówił: 
„Z pochodzenia jestem Małopolaninem, 
z powołania franciszkaninem”… 

Następnie studiował w Przemyślu, 
Krakowie (filozofia) i Lwowie (teologia). 

Śluby wieczyste złożył 24.XII.1903 
we Lwowie. Święcenia kapłańskie przy-

jął 1.VI.1906, z rąk abpa Józefa Bilczewskiego, we lwowskiej katedrze. 

Następnie posługiwał w klasztorach we Lwowie, Rawie Ruskiej i Wieliczce. 
W tej ostatniej był także wikariuszem parafii farnej pw. św. Klemensa i katechetą. 

Potem przebywał w klasztorach w Krakowie, Jarosławiu i znów Rawie Ruskiej. 

W 1915 został gwardianem w Słopnicach, w zaborze rosyjskim. Trwała I wojna 
światowa i cały czas służył chorym, niosąc im sakramenty święte i słowa nadziei. 

W 1923 na krótko został gwardianem klasztoru w Koninie. 

W latach 1924-30 był przełożonym w klasztorze w Pilicy, gdzie przeprowadził 
gruntowny remont zabudowań klasztornych. 

W 1930 przeszedł przez operację wyrostka robaczkowego. Rana pooperacyjna 
nie zagoiła się już nigdy… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artflakes.com/en/products/the-transfiguration-2#show-zoom
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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.). 

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

po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek. 
 17.III (poniedziałek): O 1900 spotkanie II grupy kandydatów 

do bierzmowania. 
 23.III (niedziela): Parafialny Zespół Caritas rozpocznie: 

 wielkopostną zbiórkę żywności dla najuboższych 
mieszkańców parafii. Do koszy przy ołtarzu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy można będzie składać artykuły che-
miczne i spożywcze o przedłużonym terminie ważności. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 23.III, na sumie. 
 Zachęcamy do lektury prasy i czasopism katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

17.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Jana Urbanka, w 4 rocznicę śmierci, 

Leokadii, Stanisława 

i zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

18.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Jadwigi, w 4 rocznicę śmierci, Władysława STAWIEREJ 

19.III 
(środa) 

730  

1800 † Józefa SZUSTKOWSKIEGO 

20.III 
(czwartek) 

730  

1800 † Stanisława, Lucyny i Andrzeja STANKIEWICZÓW 

21.III 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisława, Józefa i Heleny DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa i Stefana CACKÓW, 

zmarłych z rodziny CACKÓW 

22.III 
(sobota) 

730  

1800 † Józefa BARTOSZEWSKIEGO, w 7 rocznicę śmierci, z racji imienin 

23.III 
(niedziela) 

845 
† Heleny, Marianny, Antoniego i Kazimierza KALIŃSKICH, 

Anny BOGUCKIEJ 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 † Janiny BOROWSKIEJ, w 25 rocznicę śmierci 

 † Heleny TROJANOWSKIEJ-MACIEJEWICZ 

1800 † Mariana MOLAKA 

DROGA KRZYŻOWA 
STACJA III: JEZUS UPADA 

Dał hojnie przez 

SYNA SWEGO OD-

KUPIENIE, iż jako 

mówił, jedna 

kropla krwie SY-

NA JEGO zgładzić 

wszystkiego świa-

ta grzechy mo-

gła. A gdy tak 

hojnie skarby 

męki jego i wy-

sług wylać dla 

nas raczył, ni-

komu zbawie-

nia nie broni, 

wszystkich obciążonych do siebie woła, wszystkim ochłodzenie obiecuje. 

A co więcej, z tej wysługi i krwie SYNA SWEGO PAN BÓG daje każdemu 

człowiekowi łaskę i pomoc, aby z grzechu powstać i wolą świętą JEGO 

czynić chciał i mógł. Bo sam człowiek acz chce, ale niepotężnie, 

chęć wolną swoję ma, ale chorą, rękę ma, ale słabą. Jeśli go PAN BÓG 

nie podźwignie, nigdy nie wstanie, nigdy wolej BOŻEJ nie wykona. 

STACJA IV: SPOTKANIE Z MATKĄ 
Stała MATKA JE-

ZUSOWA […] pełna 

wiary i wiado-

mości wolej BO-

ŻEJ, iż za grze-

chy i zbawienie 

świata SYN i BÓG 

jej cierpi; iż je-

go męka i śmierć 

światu potrze-

bna. Iż go na to 

urodziła, aby 

świat takim spo-

sobem odkupił, i figury i proroctwa pisane wypełnił […] 

Wejrzyj PANIE na SYNA SWEGO, na ODKUPICIELA naszego, a dla JEGO zasług 

i onej na krzyżu ofiary, dla gorzkiej MĘKI JEGO i onego posłuszeństwa 

i pokory JEGO, nie pamiętaj na grzechy nasze, ale daj nam szczęśliwe 

z nich powstanie i skruszone serce, na żałość i pokutę prawą. 

STACJA V: POMOC SZYMONA 
Bez miłosier-

dzia wiara kato-

licka jest jako 

drzewo bez o-

wocu, nadzieja 

jako najemnik 

bez roboty, mi-

łość jako mat-

ka bez dzieci, 

modlitwa jako 

ptak bez skrzy-

deł, post jako 

potrawa bez so-

li […] 

Ojca mamy PANA BOGA w niebie, który nas na obraz swój i podobieństwo 

stworzył, abyśmy jako jego własne dzieci twarzy JEGO podobieństwo 

na sobie nosili. A jeśli pytasz: któryż to jest obraz BOŻY? Najprzedniejszy 

jest i każdemu naznaczniejszy: dobroć i miłosierdzie. Bo jako po obrazie 

personę poznawamy, tak po żadnej rzeczy rychlej i lepiej PANA BOGA 

nie poznać, jako po dobroci i miłosierdziu Jego, które na wszystko 

stworzenie swoje wylać raczył. 

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

PATRON TYGODNIA: BŁ. NARCYZ JAN TURCHAN, MĘCZENNIK, DOK. 
Po rekonwalescencji posługiwał w Sądowej Wiszni i Pińczowie. 

W 1936 został gwardianem klasztoru pw. Wszystkich Świętych we Włocławku. 

1.IX.1939 Niemcy zaatakowały Rzeczpospolitą. Rozpoczęly się represje polskiej 
inteligencji (tzw. Intelligenzaktion). Niemcy aresztowali i zamordowali tysiące 
Polaków. Wśród prześladowanych poczesne miejsce zajmowali polscy kapłani. 

W diecezji włocławskiej aresztowano setki z nich (co najmniej 222 zamordowano). 
We Włocławku Niemcy zamknęli katedrę i kościół parafialny. 

Rodzina namawiała Narcyza na powrót do Małopolski. Odmówił. Spadła bowiem 
na niego odpowiedzialność za kilkanaście tysięcy dusz w osamotnionym mieście. 

Nie trwało to długo. 26.VIII.1940 gestapo aresztowało współbraci zakonych. 
Narcyz pozostał na wolności sam, ale i jego wkrótce, 4.XI.1940, aresztowano. 

W więzieniu przetrzymywano go przez ponad dwa miesiące. Po zwolnieniu, 
20.I.1941, dalej prowadził, acz w ukryciu, posługę duszpasterską. 

6.X.1941 aresztowano go ponownie. Zesłano do obozu w Lądzie, a stamtąd 
30.X.1941 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Został numerem 28411… 

W Dachau spotkał swoich współbraci z włocławskiego klasztoru. 

Cierpiał po przebytych operacjach. Był straszliwie prześladowany przez tzw. kapo - 
szczególnie okrutnego wobec kapłanów. Był też torturowany przez SS. 

Pewnego razu poprosił o wodę: oprawcy wlali mu ją do gardła - szlauchem. 

Przeżył i to. Oddawał współbraciom swoją przydziałową porcję chleba. W udrę-
czeniu zachował spokój, pogodę ducha, a nawet uśmiech… 

Modlić się miał, by „krzyż przekształcił go w CHRYSTUSA”. 

W końcu totalnie wycieńczonego przeniesiono go do baraku szpitalnego, tzw. rewiru. 

Tam, 19.III.1942, odszedł do PANA. Zwłoki spalono w obozowym krematorium. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II, w gronie 108 męczenników II wojny 
światowej, 13.VI.1999, w Warszawie. (uroczystość 19 marca) (uroczystość 19 grudnia) 

il. na odwrocie: bł. O. NARCYZ TURCHAN – obraz olejny, klasztor w Pilicy; źródło: www.jura-pilica.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://www.glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%202005/011/strona/Droga_Krzyzowa.html
http://www.czerna.drl.pl/czerna/galeria-zdjec/89-galeria-zdjec/124-droga-krzyzowa
http://www.jura-pilica.com/?o.narcyz-turchan,188
http://www.swzygmunt.knc.pl/

