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Imię JEZUS oznacza, że samo imię BOGA jest obecne w osobie JEGO SYNApor. Dz 5, 41; 3 J 7, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego 

odkupienia grzechów. Jest to imię BOŻE, jedyne, które przynosi zbawieniepor. J 3,18; Dz 2, 21; mogą go wzywać wszyscy, ponieważ SYN BOŻY zjednoczył się 

ze wszystkimi ludźmi przez Wcieleniepor. Rz 10, 6-13 w taki sposób, że „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 

zbawieni”Dz 4, 12, por. Dz 9, 14; Jk 2, 7. [KKK, 206] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
POKUSZENIE — BIDA, Aleksander (1813, Tuluza – 1895, Buhl) 

z „Życie Jezusa”, Edward Eggleston, Nowy Jork, wyd. Fords, Howard, & Hulbert, 1874; źródło: www.gci.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 26, 4-10 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem PANA BOGA 

twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec PANA BOGA swego: 

‘Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w nie-

wielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 

roboty przymusowe. 

Wtedy myśmy wołali do PANA, BOGA przodków naszych. 

Usłyszał PAN nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze 

uciemiężenie. 

Wyprowadził nas PAN z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem 

wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał 

nam ten kraj opływający w mleko i miód. 

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, PANIE’. 

Rozłożysz je przed PANEM BOGIEM swoim i oddasz pokłon PANU BOGU 

swemu”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b) 

REFREN: Bądź ze mną, PANIE, w moim utrapieniu 

Kto się w opiekę oddał NAJWYŻSZEMU 

i mieszka w cieniu WSZECHMOCNEGO, 

mówi do PANA: „TYŚ moją ucieczką i twierdzą, 

BOŻE mój, któremu ufam”. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 

a cios nie dosięgnie twego namiotu. 

Bo rozkazał swoim aniołom, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 

abyś nie uraził stopy o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka podepczesz. 

»JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE, 

osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham 

i będę z nim w utrapieniu, 

wyzwolę go i sławą obdarzę«. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 10, 8-13 

Bracia: 

Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu 

twoim”. 

A jest to słowo wiary, którą głosimy. 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS jest PANEM, i w sercu swoim 

uwierzysz, że BÓG GO wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. 

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 

do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w NIEGO, nie będzie 

zawstydzony”. 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. 

Jeden jest bowiem PAN wszystkich. ON to rozdziela swe bogactwa 

wszystkim, którzy GO wzywają. 

„Albowiem każdy, kto wezwie IMIENIA PAŃSKIEGO, będzie zbawiony”. 

AKLAMACJAMt 4, 4b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 4, 1-13 

JEZUS pełen DUCHA ŚWIĘTEGO powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni 

przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe 

dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. 

Rzekł MU wtedy diabeł: „Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, powiedz temu 

kamieniowi, żeby się stał chlebem”. 

Odpowiedział mu JEZUS: »Napisane jest: ‘Nie samym chlebem żyje 

człowiek’«. 

Wówczas wyprowadził GO w górę, pokazał MU w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł diabeł do NIEGO: „TOBIE dam potęgę i wspaniałość 

tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 

Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie TWOJE”. 

Lecz Jezus mu odrzekł: »Napisane jest: ‘PANU, BOGU swemu, będziesz 

oddawał pokłon i JEMU samemu służyć będziesz’«. 

Zaprowadził GO też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł 

do NIEGO: „Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem 

napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże o TOBIE, żeby CIĘ strzegli’, i ‘na rękach 

nosić CIĘ będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień’”. 

Lecz JEZUS mu odparł: »Powiedziano: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego’«. 

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od NIEGO aż do czasu. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TEODOR Z AMASEI, MĘCZENNIK 
Niewiele wiemy o jego życiu. Urodził się pod koniec III w. prawd. w miejscowości 
Euchaita – dziś już nieistniejącej – w Poncie, krainie w Azji Mniejszej, nad Mo-
rzem Czarnym, w dzisiejszej północnej Turcji. 

Był żołnierzem rzymskiego legionu stacjonującego w rodzinnych stronach. 

Gdy w 303 władający cesarstwem Dioklecjan (formalnie rządził triumwirat, ale de-
facto, do końca życia w 311, Dioklecjan) rozpoczął swe ostatnie, największe 
i najkrwawsze prześladowania chrześcijan, Teodor odbywał służbę w garnizonie 
wojskowym w mieście Amasea. 

Wydano wówczas dekret nakazujący żołnierzom złożenie ofiary z kadzidła pogań-
skim bóstwom. 

Teodor, jako chrześcijanin, odmówił. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.gci.org/files/images/ab/index
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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.). 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 28.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 19.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 21.II po sumie, w kościele. 

  Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom, dzięki którym dzieci z rodzin ubogich z na-
szej parafii mogły spędzić ferie zimowe na obozie 
narciarskim w Grywałdzie. Bóg zapłać! 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jadwiga MRÓWKA  2.II.2016 l. 65 

śp. Andrzej GOSŁAWSKI  27.I.2016 l. 38 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

15.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Andrzeja GOSŁAWSKIEGO 

16.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Wandy BISKUPSKIEJ, w 2 rocznicę śmierci 

17.II 
(środa) 

730  

1800  

18.II 
(czwartek) 

730  

1800  

19.II 
(piątek) 

730  

1800 † Wiesława KUCICKIEGO, w 1 rocznicę śmierci 

20.II 
(sobota) 

730  

1800 † Andrzeja GOSŁAWSKIEGO 

21.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Stefana i Ryszarda FABISIAKÓW, 

Henryka i Stanisława NIERZWICKICH 

1030 † Zygmunta, Celiny, Jana, Franciszki i Józefy PINDELSKICH 

1200 † Mieczysława MICHALSKIEGO, w 11 rocznicę śmierci 

1800 
† Stanisława BRAUŁY, w 3 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin WOŁOSZKICH i SZULECKICH 

DROGA KRZYŻOWA 

STACJA PIERWSZA 
Skazano CIĘ na śmierć, o PANIE, 

na śmierć, która była konieczną 

by zapewnić nam zmartwychwstanie, 

umożliwić szczęśliwość wieczną. 

 
Pobłogosław partyzantów, ZBAWICIELU. 

Przecież ich także na śmierć skazywano. 

Wróg był potężny a ich tak niewielu. 

Niech choć w pamięci narodu zostaną. 

STACJA DRUGA 
Na barki CI Krzyż narzucono 

byś go dźwigał własną bezsiłą. 

Czoło pod cierniową koroną 

kropelkami krwi się splamiło. 

 
Nie zapomnij tych leśnych żołnierzy, 

których barki ciężary ugniatały, 

bo niejeden z nich tego nie przeżył, 

złożył życie bez nagrody, bez chwały. 

STACJA TRZECIA 
Upadłeś pod ciężarem Krzyża, 

idąc po Drodze Przeznaczenia, 

by spotkać śmierć, która się zbliża, 

śmierć dla naszego wybawienia. 

 
Pobłogosław partyzantów, o PANIE, 

którzy pod ciężarem broni padali. 

Niech ich niedola w pamięci zostanie 

tych, za których swoje życie oddali. 

KABATA, Zbigniew ps. „Bobo” (1924, Jeremicze – 2014, Nanaimo) 
il. DROGA KRZYŻOWA – STAHL, Beniamin Albert (1910 – 1987); źródło: americanartarchives.com 

PATRON TYGODNIA: ŚW. TEODOR Z AMASEI, MĘCZENNIK, DOK. 
Trybun rzymski dał mu czas do namysłu – być może 
dlatego, że był młodym człowiekiem – ostrzegł i zwolnił go. 

Teodor prawd. uznał tę decyzję za uwłaczającą. By dać wyraz 
swej wierze podpalił więc miejscową świątynię pogańskiej 
„bogini–matki” Cybelii w Amasei… 

Został aresztowany. Poddano go wyszukanym torturom” 
dręczono głodem, rozciągano na koźle… 

W końcu 17.II.306 został spalony żywcem na stosie. 

Jego szczątki pozyskać miała jakaś kobieta z miasta 
Eusebia i przenieść je z czcią do Euchaita… 

Po edykcie mediolańskim z 313 cesarza Konstantyna Wiel-
kiego kończącym prześladowania chrześcijan w Euchaita 

wybudować miano świątynię ku czci Teodora… 

Pierwsza wzmianka o jego życiu pochodzi z pism św. Grzegorza z Nyssy (ok. 335 – 

ok. 395), który wspomniał, że do św. Teodora zwracano się w chwilach ważnych 
bitew. To sprawiło, że wiele wieków później św. Teodor został jednym z patronów 
wypraw krzyżowych w obronie Ziemi Świętej przed najazdami muzułmańskimi… 

Kościół wschodni – w tym kościoły katolickie rytu bizantyjskiego – w pierwszą 
sobotę Wielkiego Postu śpiewają specjalny hymn (kanon) ku czci św. Teodora, 
skomponowany przez św. Jana Damasceńskiego. Po nim kapłan rozdziela wśród 
wiernych koliwę – rozgotowaną w wywarze z miodu i rodzynek pszenicę – 
na pamiątkę niezwykłego cudu przypisywanego św. Teodorowi. A mianowicie 
w ok. 55 lat po śmierci Teodora, w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, cesarz 
Julian Apostata nakazać miał gubernatorowi Konstantynopola skropienie 
sprzedawanej na rynku żywności krwią uprzednio poświęconą pogańskim 
bożkom. Spożywając ją głodni, po pierwszym tygodniu poszczenia, chrześcijanie 
mieli w ten sposób skalać się bałwochwalczo. Wówczas aliści ówczesnemu 
arcybiskupowi Konstantynopola, Eudokiuszowi, miał we śnie pojawić się św. Te-
odor i prosić go o ostrzeżenie wszystkich wiernych, by nic na rynku nie kupowali 
bądź gotowali pszenicę w domu i spożywali ją z miodem i rodzynkami… 

Pierwszy kościół w Konstantynopolu ku czci Teodora powstał w 452. Później 
wtym mieście było aż 15 świątyń pod jego wezwaniem… 

Teodor został też pierwszym patronem Wenecji (przed św. Markiem)… 

W XII w., wobec zagrożenia muzułmańskiego, relikwie Teodora przewieźć miano 
do Brindisi we włoskiej Apulii… (uroczystość 17 lutego) 

il:: TEODOR Z AMASEI; – ok. 1230, kamień, Chartres, katedra źródło: www.wga.hu 

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://americanartarchives.com/stahl%20stations%20of%20the%20cross.htm
http://www.wga.hu/html_m/zgothic/gothic/1/03f_1232.html
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