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Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do BOGA; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, 

którą BÓG objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do BOGA i uznanie prawdy, którą ON objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. 

Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie BOGU i wierzyć w sposób absolutny w to, co ON mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać 

taką wiarę w stworzeniupor. Jr 17, 5-6; Ps 40, 5; 146, 3-4. [KKK, 150] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE — VERONESE, Paweł (1528, Werona – 1588, Wenecja) 

fragm., 1555-6., olejny na płótnie, 555×260 cm, katedra Santa Maria, Montagnana; 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 usłuchałeś 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 – zmartwych-wstał, siedzi po prawicy BOGA 

i przyczynia się za nami? 

AKLAMACJAMt 17, 7 Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

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 widzieli, zanim SYN CZŁOWIECZY nie powstanie z martwych. Zachowali to po-

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

PATRON TYGODNIA: BŁ. LEONID FIODOROW, MĘCZENNIK 
Urodził się 4.XI.1879 w Sankt Petersburgu. Był synem Rosjanina 
i Greczynki. Rodzina była prawosławna. 

W 1901 wstąpił do prawosławnej Akademii Duchownej. Ale rok 
później wyjechał do Rzymu i 31.VII.1902, w kościele Il Gesú, złożył 
wyznanie wiary katolickiej. 

Studiował w kolegium jezuickim w Anagni a potem we Fryburgu, 
gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. 

W 1909 został profesorem w Instytucie zakonu studytów we Lwo-
wie. 25.III.1911 w Konstantynopolu bp Michał Mirov wyświęcił go 
na kapłana katolickiego obrządku bizantyjskiego… 

Wstąpił do studytów. Nowicjatu nie skończył bo Austriacy wydalili go z cesarstwa 
jako poddanego cara, z którym właśnie rozpoczęli I wojnę światową. Powrócił 
więc do Sankt Petersburga, gdzie został aresztowany i zesłany do Tobolska… 

29-31.V.1917, po zwolnieniu, wziął udział w synodzie rosyjskiego Kościoła 
bizantyjsko-katolickiego, w czasie którego abp Szeptycki mianował go jego 
egzarchą. Być może potajemnie wyświęcony został też na biskupa… 

Po rewolucji październikowej w 1918 Rosjanie zaczęli nowe represje wobec Koś-
cioła i 3.III.1923, w Moskwie, aresztowano 15 księży katolickich, w tym Leonida. 

Abp mohylewski Cieplak i ks. Budkiewicz zostali skazani na śmierć, Leonid — na 
10 lat więzienia. Budkiewicza zamordowano, a abp Cieplak w 1924 został 
wymieniony na rosyjskiego szpiega, Bolesława Bieruta, i powrócił do Polski. 

Leonid 3 lata przetrzymywany był w więzieniu Butyrki w Moskwie. W 1926 zesłany 
został do Kaługi. Po kilku miesiącach znów go aresztowano i uwięziono 
na osławionych Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. 

6.VIII.1929, poważnie chory, został zesłany do Piniegi, w okręgu archangielskim. 
Niewolniczo pracował przy wytwarzaniu koksu. W 1931 zesłano go do Archan-
gielska, a następnie Kotłasu, gdzie uznano go za niezdolnego do pracy. 

W 1932 wywieziono go do wioski Połtawa na Ukrainie, a potem – gdy już nie mógł 
chodzić – do miasta Wiatka w środkowej Rosji europejskiej. 

Tam 7.III.1935, opuszczony i wycieńczony latami więzienia i zesłania, zmarł. 

27.VI.2001 we Lwowie beatyfikował go, w gronie 27 greckokatolickich męczen-
ników totalitaryzmów, św. Jan Paweł II. (uroczystość 7 marca) 

il.: LEONID FIODOROW – współczesny obraz; źródło: www.grkat.nfo.sk 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/v/veronese/02_1550s/4transfi.html
http://www.grkat.nfo.sk/feodorov/ikonografia.htm
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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.). 

 1.III (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego SAKRA-

MENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Narodowy dzień pamięci „Żołnierzy wyklętych”. O 1700 

wystawa, o 1800 uroczysty koncert w Domu Kultury 
„Hugonówka” w Konstancinie. Zapraszamy! 

 5.III (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 
 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 6.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci (wraz z DROGĄ KRZYŻOWĄ); 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „Wieczór modlitwy” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 7.III (sobota): 1. SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 8.III (niedziela): 

 Nasza parafia gościć będzie ks. Maksyma PADLEWSKIEGO 
z Ukrainy, który wygłosi homilie, a po Mszach św. będzie 
zbierał ofiary na rzecz swojej parafii na Krymie. 

 Rozpoczęcie wielkopostnej zbiórki żywności dla naj-
uboższych mieszkańców naszej parafii, organizowanej 
przez parafialny Caritas. Do koszy wystawionych przy 

ołtarzu MBNP będzie można składać produkty spożywcze 
o przedłużonym terminie ważności oraz artykuły 
chemiczne. Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 9–11.III (poniedziałek–środa): 900–1500 rekolekcje dla dzieci szkół 
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowa-
dzą klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Ducho-
wnego w Warszawie. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 22.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-

ców i chrzestnych 15.III po sumie, w kościele. 
 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz 

parafialnego Zespołu Caritas i w ten wspomożenia naszych 

potrzebujących i jednocześnie nam najbliższych, bo należą-
cych do naszej wspólnoty. To przekazanie odbywa się przez 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Ulotki wyjaśniające 

wypełnianie formularza PIT – w kościele. 

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

22.II Filip LISZEWSKI, Łęg  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Adam BARTOSIEWICZ, kawaler z parafii pw. św. Anny w Strze-

gowie, i Agnieszka Dorota KSIĘCIO, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Jakub Sergiusz MARCINKOWSKI, kawaler z parafii tutej-

szej, i Beata Barbara RAJEWICZ, panna z parafii pw. św. Jana Chrzci-

ciela w Kutnie 
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. Wiesław KUCICKI  19.II.2015 l. 67 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.III 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Janiny, Stanisława i Tadeusza RETMAŃSKICH, 

Heleny i Henryka CZASAKÓW 

3.III 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisławy, w 1 rocznicę śmierci, i Edmunda RADZIKOWSKICH 

4.III 
(środa) 

730  

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

5.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.III 
(piątek) 

730  

1545  

1800 † Andrzeja WRÓBLA, w miesiąc po śmierci 

7.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Michała BOROWSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

Haliny BOROWSKIEJ, Jadwigi BOROWSKIEJ 

8.III 
(niedziela) 

845 
† Jarosława, Pawła, Władysławy i Władysława GUTTÓW, 

Stanisława i Marianny SOĆKÓW 

1030 † Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WĘCŁAWIAKÓW 

1200 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w 6 rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA i Arkadiusza BARANA 

1800 † Zbigniewa, Tadeusza, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA III: PIERWSZY UPADEK 
Od początku człowiek był ciekawy wszystkiego. 

Dlatego już w raju podważył prawdziwość słów 

BOGA, uwierzył szatanowi, który jest ojcem 

kłamstwa, i wyciągnął ręce po „owoc zakazany”. 

Dlatego ciągle kolejne ręce wyciągają się 

po kolejne zakazane owoce. 

Człowiek ciągle wierzy, że w tych zakazanych 

owocach mieści się jego szczęście. 

Dlatego jego próbowanie nie ma końca. 

Owocem ludzkiej ciekawości jest grzech. A owo-

cem grzechu jest krzyż, który spowodował upa-

dek CHRYSTUSA. 

STACJA IV: SPOTKANIE Z MATKĄ 
Im doskonalszą cywilizację tworzy człowiek, tym 

bardziej staje się zabiegany, nerwowy, wew-

nętrznie rozbity, nienasycony. 

Coraz więcej spraw odkłada na jutro. Coraz 

rzadziej angażuje się w sprawy innych. 

Maryja odrzuciła obojętność. 

Była obok CHRYSTUSA niby tak samo jak wszyscy, 

a jednak zupełnie inaczej. 

Łzy w Jej oczach powiedziały CHRYSTUSOWI wszys-

tko. W tamtej chwili nie były potrzebne słowa. 

Miłość to przede wszystkim obecność. 

STACJA V: POMOC SZYMONA Z CYRENY 
Coraz częściej pokazuje się drugiego człowieka 

jako zagrożenie, konkurencję, jako tego, który 

może pozbawić nas pracy i chleba. 

Często traktujemy bliźnich jako zło konieczne. 

I ciągle mamy żal do PANA BOGA, że oblicze 

świata jest nieludzkie, zimne, wyrachowane, 

odpychające. 

A tak naprawdę to nasze twarze są nieludzkie, 

obojętne, ślepe. Żądamy od innych tego, czego 

sami im nie dajemy. 

Czynimy dobro tylko wtedy, gdy jesteśmy przymuszeni. 

A tak naprawdę na świecie brakuje nie miejsca, ale miłości. 

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

SEW  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/droga_krzyz_2000.html
http://mistrzowierzezby.pl/mistrzowie/gustaw-zemla/album/gustaw-zemla-plaskorzezby/wrota-do-przeszlosci
http://www.swzygmunt.knc.pl/

