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JEZUS wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa: »Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo BOŻE. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię!«Mk 1,15. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze CHRYSTUSA i JEGO Ewangelii. 

W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w Dobrą Nowinę i przez chrzestpor. Dz 2, 38 człowiek wyrzeka 

się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. [KKK, 1427] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZYMIERZE Z NOE — MARTIN, Jan (1789, Haydon Bridge – 1854, Isle of Man) 

1832, mezzotinta, papier, 190×290 mm, Galeria Tate, Londyn; źródło: www.tate.org.uk 

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 ziemia. A gdy rozcią-

gnę 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 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10) 

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 swoje 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 1 

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 

obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do BOGA prośbę o dobre 

sumienie, 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. LUDWIK VERSIGLIA, MĘCZENNIK 
Urodził się 5.VI.1873 w miejscowości Oliva 
Gessi, w Lombardii we Włoszech. 

W wieku 12 lat został przyjęty do oratorium 
salezjanów w dzielnicy Valdocco w Turynie. 

W 1889 wstąpił do Towarzystwa, 11.X.1889 
złożył pierwsze śluby i rozpoczął nowicjat. 

Następnie studiował filozofię i teologię na Gre-
gorianum w Rzymie. Został doktorem filozofii… 

Święcenia kapłańskie przyjął, 21.XII.1895. 

Następnie przez 10 lat był mistrzem nowicjatu 
w oratorium w Genzano di Roma. 

W końcu wybrał życie misjonarza i 7.I.1906 udał 
się na czele pierwszej grupy salezjan do Chin. 

Został ojcem duchownym misji w Makao. 
Rozbudował sierociniec przekształcając go 
w szkołę z ok. 200 uczniami … 

Następnie prowadził misję w Heung Shan, w po-
łowie drogi między Makao a Kantonem. 

W 1918 objął region misyjny z centrum w Shao-
guan. Nowi misjonarze z Włoch przywieźli mu 
wówczas w darze od generała Towarzystwa kielich. Ponoć przyjmując go Ludwik 
miał powiedzieć: „Moim obowiązkiem jest ten kielich, który mi przywieźliście, 
wypełnić po brzegi”. Nawiązywać miał w ten sposób do snu, który mieć miał 
św. Jan Bosco, iż misja w Chinach wzrośnie wtedy, gdy kielich wypełni się krwią… 

9.I.1921 przyjął sakrę biskupią. Został wikariuszem apostolskim Shaoguan. 

Chiny rozrywały wewnętrzne konflikty. Repulikańskie władze zmagały się z dzie-
siątkiami watażków, kryminalnymi gangami, a dodatkowo z rosnącą irredentą 
komunistyczną. Shaoguan znalazł się pośrodku między terenami kontrolowanymi 
przez rząd i obszarem we władaniu komunistycznych gangów. 

Mimo tego przez kolejne 9 lat Ludwik z energią i pasją zakładał szkoły 
elementarne, gimnazja, wybudował katedrę, założył seminarium duchowne. Ilość 
lokalnych, chińskich kapłanów wzrosła, trzykrotnie wzrosła też ilość wiernych… 

Jego działalność zaskarbiła mu wielu sympatyków, nie tylko wśród katolików… 

Wizytor Stolicy Apostolskiej w Chinach, Celzjusz Benigny Ludwik Costantini, 
późniejszy kardynał, mówił później: 

„Był najlepszym przykładem biskupa-misjonarza: prosty, śmiały, pełen 
apostolskiej gorliwości mającej swe źródło w głębokiej komunii z BOGIEM, 
pragnący żyć wyłącznie dla chwały królestwa BOŻEGO”… 

Szczególnym zainteresowaniem darzył sieroty, dla których założył kilka 
sierocińców. Nazywano go wręcz „ojcem sierot”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.tate.org.uk/art/artworks/martin-plate-from-illustrations-to-the-bible-the-covenant-t04897
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

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.). 

 22.II (niedziela): po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na do-
kończenie remontu budynku szkoły specjalnej „Krok po Kro-
ku” dla dzieci z autyzmem, działającej przy parafii bł. Ed-
munda Bojanowskiego na Ursynowie. 

 27.II (piątek): Zapraszamy! rodziców, jak w każdy 4. piątek mie-

siąca, na Mszę św. o 1800. Po niej na Różaniec rodziców 
za dzieci. 

 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. 
 Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. 
 Zadeklarowani pielgrzymi proszeni są o zgłaszenie się 

do ks. Darka lub do zakrystii w celu uzupełnienia danych 
osobowych i wpłacenia pierwszej raty (500 zł). 

 23.II (poniedziałek): Spotkanie organizacyjne, o 1900, w do-
mu rekolekcyjnym. 

 1.III (niedziela):.Obchody narodowego dnia pamięci „Żołnierzy 
wyklętych”. O 1700 wystawa, o 1800 uroczysty koncert w Do-
mu Kultury „Hugonówka” w Konstancinie. Zapraszamy! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zofia STAROS  10.II.2015 l. 86 

śp. Gabryela BARAN  8.II.2015 l. 99 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana SIEDLECKIEGO, w 30 dzień po śmierci 

24.II 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Kazimiery i Eugeniusza BARTOSZEWSKICH 

Józefa BARTOSZEWSKIEGO 

zmarłych z rodziny GAWDZIKÓW 

25.II 
(środa) 

730  

1800  

26.II 
(czwartek) 

730  

1800  

27.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MĘTLAKÓW 

Feliksy i Stanisława GĄCIKOWSKICH 

28.II 
(sobota) 

730  

1800 
† Bogusława GOŁĘBIOWSKIEGO 

 zmarłych z rodziny GOŁĘBIOWSKICH 

1.III 
(niedziela) 

845 
† Stefanii, Józefa i Jana JASKÓW, Józefa NOGALA, 

rodzeństwo i rodziców, Marcina i Franciszki NOGAL, 

Lucyny CWYL 

1030 

† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH 

Heleny KANABUS 

† zmarłych z rodzin WIŚNIEWSKICH, OSIADACZÓW i PIEKARNIAKÓW 

1200 
† Haliny SALAMONIK, w 4 rocznicę śmierci 

† Henryka SYKULAKA, w miesiąc po śmierci 

1800 

† Marka MAKOWSKIEGO w 7 rocznicę śmierci 

zmarłych z rodziny MAKOWSKICH 

Janiny, Tadeusza i Kazimierza ŚWIERNOGÓW 

Bożeny BEDNARSKĄ i Zofii RECHNIO 

DROGA KRZYŻOWA 
Żyjemy w powodzi słów. 

Większości z nich można nie usłyszeć, ale słowa CHRYSTUSA są zbyt ważne, 

żeby je zlekceważyć. 

CHRYSTUS powiedział wyraźnie: »JA jestem drogą, prawdą i życiem«J 14,6a. 

Możesz te słowa usłyszeć. Możesz je przyjąć. Możesz je wypełnić. Możesz 

zaprosić CHRYSTUSA do swojego życia. 

Ale możesz też puścić je mimo uszu, zlekceważyć, odrzucić. 

Możesz pójść Drogą CHRYSTUSA, Drogą Ewangelii, ale możesz też wybrać 

własną. Wszystko zależy od tego, dokąd chcesz dojść. 

Do nieba nie prowadzi autostrada. Do nieba idzie się na piechotę, 

świadomie stawiając kolejne kroki. Do nieba idzie się drogą krzyża. 

STACJA I: WYROK 
Lubimy spokój, wygodę, bezpieczeństwo. 

Dlatego budujemy wygodną, w miarę luksusową 

stabilizację. Dlatego zabiegamy o stanowiska, 

o układy i pieniądze, o mieszkanie i nowoczesne 

samochody. 

Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Często wyma-

ga umiejętności dopasowywania się do sytuacji, 

rezygnacji z własnego zdania. Łatwo można ko-

muś podpaść, narazić się, stracić wszystko. Trze-

ba być elastycznym i bardzo czujnym, żeby cią-

gle płynąć na fali nieustannie zmieniających się 

uwarunkowań. 

CHRYSTUS tego nie potrafił. JEMU na tym nie za-

leżało. ON głosił Prawdę i według niej żył. 

ON sam był PRAWDĄ. 

Dlatego był niewygodny. Dlatego był wyrzutem sumienia zarówno dla uczo-

nych w Piśmie i faryzeuszów, jak i dla Piłata. 

Chrześcijaństwo polega na życiu według PRAWDY, na głoszeniu PRAWDY, 

na obronie Prawdy. Człowiek, który nie broni PRAWDY, nie broni CHRYSTUSA. 

Człowiek, który nie broni PRAWDY, wydaje wyrok. 

STACJA II: PRZYJĘCIE KRZYŻA 
Człowiek nie jest zaprogramowany na byle-

jakość, na przeciętniactwo. 

Dlatego żywo reagujemy, gdy słyszymy o czyimś 

bohaterstwie. Ale nasze wzruszenie trwa bardzo 

krótko, łzy wysychają, a my wracamy do zwy-

czajnej codzienności. 

Identycznie bywa w naszych relacjach z CHRYS-

TUSEM. 

Znamy JEGO życie, podziwiamy GO za wrażliwość, 

czystość i piękno życia, za wielkość Jego miłości, 

za umiejętność przebaczania. Wzruszamy się 

głęboko patrząc na Jego śmierć, ale nie bardzo 

chcemy GO naśladować. Zbyt wygodna jest na-

sza przeciętność, żebyśmy chcieli z niej zrezy-

gnować. 

A przecież CHRYSTUS powiedział: »Jeśli kto chce pójść za MNĄ, niech się za-

prze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech MNIE naśladuje«Mt 16, 24. 

tekst: BURYŁA, Wacław, ks. (ur. 1954, Pruchnik); źródło: www.glos.com.pl 
il. DROGA KRZYŻOWA – ZEMŁA, Kazimierz Gustaw (ur. 1931, Jasienica Rosielna); źródło: mistrzowierzezby.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. LUDWIK VERSIGLIA, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1930 rządowi udało się odnieść znaczące zwycięstwo nad komunistyczną 
partyzantką. W rezultacie jednak niedobitki komunistyczne połączyły się z gan-
gami kryminalnymi, m.in. nasycając je nienawiścią do religii… 

24.II.1930 Ludwik, w towarzystwie młodego kapłana, ks. Kaliksta Caravario, trojga 
dziewcząt – wychowanek i katechetek salezjańskich – i paru innych osób udał się 
na wizytę duszpasterską do miejscowści Lianzhou. Po krótkiej podróży pociągiem 
następnego dnia przesiedli się na dżonkę, by rzeką Pak-kong dotrzeć się do celu. 

W południe zatrzymał ich gang ok. tuzina osób. Zażądano $500 okupu… 

Kilku z napastniów wskoczyło na łódź i wówczas, w kabinie z tyłu dżonki, zoba-
czyli skulone dziewczęta. Zażądali ich w zamian za okup… 

Misjonarze zagrodzili sobą wejście do kabiny. Banda próbowała więc podpalić 
dżonkę – bezskutecznie. Wówczas zaczęto kapłanów bić bambusowymi kijami. 

Ludwik i ks. Kaliskt padli zakrwawieni na pokład… 

Wyciągnięto z łodzi i ich i dziewczęta. Pozostałym pozwolono odpłynąć. 

Salezjan związano razem. Udzielili sobie wówczas wzajemnie rozgrzeszenia… 
Utwierdzali dziewczęta w woli wytrwania… 

Pognano ich wgłąb dżungli. Ludwik miał prosić: „Jestem już stary. Możecie mnie 
zabić. Ale on jest młody. Nie czyńcie mu krzywdy!” 

Tuż przed wioską Li Thau Tseui wprowadzane właśnie do pagody dziewczęta 
usłyszały pięć strzałów. Zaraz potem nadeszli bandyci eskortujący kapłanów. 
Sami. Dziewczęta słyszały, jak mówili między sobą: „To niesamowite. Przed nimi 
było wielu i wszyscy się bali śmierci. Tych dwóch umierało szczęśliwych. Nawet 
te dziewczyny nie pragną niczego innego, tylko śmierci…” 

2.III.1930 wojsko uwolniło porwane dziewczyny. Zaświadczyły o ofierze życia 
salezjan – w zamian za wolność dziewcząt… 

Po kilku dniach odnaleziono ciała obu męczenników. Miały przestrzelone głowy 
i wyrwane oczy. 13.III.1930 uroczyście je pochowano w Lianzhou… 

Obu męczenników 15.V.1983 beatyfikował, a 1.X.2000 kanonizował, w Watykanie, 
św. Jan Paweł II, w gronie 120 chińskich męczenników. (uroczystość 25 lutego) 

il. na odwrocie: LUDWIK VERSIGLIA – współczesne wyobrażenie; źródło: www.donbosco-torino.it 

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://mistrzowierzezby.pl/mistrzowie/gustaw-zemla/album/gustaw-zemla-plaskorzezby/wrota-do-przeszlosci
http://www.donbosco-torino.it/ita/Kairos/Vita%20Spirituale/10-11/03-Catechesi-BenedettoXVI.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

