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Na początku życia publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest JEZUSA „ukazała się tajemnica naszego pierwszego 

odrodzenia”: nasz chrzest. Przemienienie „jest sakramentem powtórnego odrodzenia”: zapowiada nasze zmartwychwstanie. Już teraz uczestniczymy 

w Zmartwychwstaniu PANA przez DUCHA ŚWIĘTEGO, który działa w sakramencie CIAŁA CHRYSTUSA. Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia 

CHRYSTUSA, „który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała”Flp 3, 21. Przypomina nam również, że „przez wiele ucisków trzeba 

nam wejść do Królestwa BOŻEGO”Dz 14, 22. 

„Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z CHRYSTUSEM na górzepor. Łk 9, 33. Dostąpisz tego, Piotrze, dopiero po śmierci. Ale teraz CHRYSTUS mówi: Zejdź 

z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi, byś był pogardzany i ukrzyżowany na ziemi. Życie zstępuje, aby dać się zabić; CHLEB zstępuje, aby doznawać 

głodu, DROGA zstępuje, aby męczyć się w drodze, ŹRÓDŁO zstępuje, aby odczuwać pragnienie, a ty nie chcesz się trudzić?”św. Augustyn, Sermones, 78, 6: PL 38, 492-493. [KKK, 556] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE — CARRACCI, Ludwik (1555, Bolonia – 1619, Bolonia) 

1594, olejny na płótnie, 268×438 cm, Pinacoteca Nazionale, Bolonia; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 15, 5-12. 17-18 

BÓG poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: »Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić«; a potem dodał: »Tak liczne będzie twoje 

potomstwo«. 

Abram uwierzył i PAN poczytał mu to za wielką zasługę. 

Potem zaś rzekł do niego: »JA jestem PAN, którym cię wywiódł z Ur chal-

dejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność«. 

A na to Abram: „O PANIE, o PANIE, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam 

go na własność?” 

Wtedy PAN rzekł: »Wybierz dla MNIE trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę 

i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę«. 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy 

i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. 

Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je 

odpędzał. 

A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen 

i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. 

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się 

między tymi połowami zwierząt. 

Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: »Potomstwu 

twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej rzeki Eufrat«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

Usłysz, o PANIE, kiedy głośno wołam, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 

O TOBIE mówi moje serce: 

„Szukaj JEGO oblicza”. 

Będę szukał oblicza TWEGO, PANIE. 

Nie zakrywaj przede mną SWOJEJ twarzy, 

nie odtrącaj w gniewie TWOJEGO sługi. 

TY jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFlp 3, 17 – 4, 1 

Bracia, 

Bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, 

którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża CHRYSTUSOWEGO, o których 

często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, 

ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. 

To ci, których dążenia są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako ZBAWCY wyczekujemy PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, 

który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do SWEGO 

chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może ON także wszystko, co jest, SOBIE 

podporządkować. 

Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, 

tak stójcie mocno w PANU, umiłowani. 

AKLAMACJApor. Mt 17, 7 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 9, 28b-36 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a JEGO odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z NIM. Byli to Mojżesz 

i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o JEGO odejściu, którego miał 

dokonać w Jerozolimie. 

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 

JEGO chwałę i obydwóch mężów, stojących przy NIM. 

Gdy oni odchodzili od NIEGO, Piotr rzekł do JEZUSA: „MISTRZU, dobrze, 

że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla CIEBIE, jeden 

dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Nie wiedział bowiem, co mówi. 

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 

w obłok. A z obłoku odezwał się głos: »To jest SYN MÓJ wybrany, 

JEGO słuchajcie«. 

W chwili, gdy odezwał się ten głos, JEZUS znalazł się sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, 

co widzieli. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transfiguration_by_Lodovico_Carracci.jpg
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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 (poniedziałek): O 1900 spotkanie kandydatów przygotowują-
cych się do sakramentu bierzmowania. 

 26.II (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 
„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! 

 Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 28.II, na sumie. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.II po sumie. 

 Od 28.II (niedziela) parafialny zespół Caritas prowadzić będzie 
wielkopostną zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkań-
ców naszej parafii. Produkty tradycyjnie będzie można skła-
dać do koszów przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Zbiórka będzie trwała do Niedzieli Palmowej. Za wszy-
stkie dary z góry serdecznie dziękujemy! 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Barbara Czesława KOWALCZYK  8.II.2016 l. 78 

śp. Janina MATYSIAK  8.II.2016 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.II 
(poniedziałek) 

730  

1800  

23.II 
(wtorek) 

730  

1800  

24.II 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800  

25.II 
(czwartek) 

730  

1800 † Piotra STĘPNIA 

26.II 
(piątek) 

730  

1800 
† Stefana RAWSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

Kamila, Stefana, Stefanii i Zofii RAWSKICH 

27.II 
(sobota) 

730  

1800 † Andrzeja GOSŁAWSKIEGO 

28.II 
(niedziela) 

845 
† Józefa NOGALA, 

Marcina i Franciszki NOGALÓW, 

Józefa, Jana i Stefanii JAKSÓW 

1030 
o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla Magdaleny ŁUSZCZYŃSKIEJ, z racji 30. urodzin 

1200 
† Heleny i Jana MODELSKICH 

† Katarzyny OSUCH 

1800 † Romana DOMINIKA, z racji imienin 

PARTYZANCKA DROGA KRZYŻOWA 

STACJA CZWARTA 

 

Gdy CIĘ wlekli po tej Golgocie, 

spotkałeś swą MATKĘ strapioną, 

gdy ujrzała CIĘ we krwi i błocie, 

zgiętego Krzyżem i koroną. 

Minęły wieki, to się nie zmieniło 

I matki Polki na synów patrzyły, 

na śmierć wleczonych bezlitosną siłą, 

wiedzionych wprost do otwartej mogiły. 

STACJA PIĄTA 

 
Oprawcy zmusili Szymona 

o CHRYSTE, aby niósł krzyż z TOBĄ. 

Nie wiedział, że to czego dokona 

zrobi go pamiętną osobą. 

Pobłogosław partyzantów, o CHRYSTE, 

tych, którzy o wolną Polskę walczyli. 

Ich życia, ich ofiary były czyste, 

A w swych sercach TWÓJ Krzyż zawsze nosili. 

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

PATRON TYGODNIA: ŚW. KALIKST CARAVARIO, MĘCZENNIK 
Urodził się 18.VI.1903 w Cuorgnè, w Piemoncie. 

Był dzieckiem robotniczej rodziny Piotra i Róży. 

Rodzina po kilku latach przeniosła się do Turynu. 
Tam uczył się w salezjańskiej szkole im. św. Jana 
Ewangelisty, a potem w salezjańskim gimnazjum – 
oratorium – w dzielnicy Valdocco w Turynie. 

Nie dziwi więc, że gdy miał 15 lat wstąpił do salez-
jańskiego nowicjatu w Foglizzo. 19.IX.1919 złożył 
pierwsze śluby. Notował: „PANIE! Mój krzyż nie ma 
być lekki ani ciężki, ale taki, jaki TY sobie zażyczysz. 
Proszę tylko bym umiał z radością go nieść”… 

7.X.1924 opuścił Turyn i udał się na misje – do Chin. 

Rozpoczął od Szanghaju, gdzie uczył się chińskiego. 
Potem posługiwał w wikariacie Shaoguan. 18.V.1929 
przyjął święcenia kapłańskie. 

Od 1925 w Chinach trwała wojna domowa między 
rządzącymi nacjonalistami gen. Chang Kaj-Szeka 

a bandami komunistycznymi. Shaoguan kontrolowali nacjonaliści, ale w kraju 
grasowały komunistyczne gangi i zwykłe grupy kryminalne… 

W 1930 lokalny bp Ludwik Versiglia postanowił wybrać się w jedną z wielu 
podróży wizytacyjnych do podległych mu placówek misyjnych, do Lianzhou. 
13.II.1930 przyłączył się do niego ks. Kalikst Caravario. 

Podróż do Lianzhou planowano na 8 dni. 25.II.1930 płynęli dżonką w górę rzeki 
Lian (Pak-kong). W południe, w pobliżu wioski Litouzui, zostali zatrzymani przez 
uzbrojoną bandę. Piraci zażądali $500 okupu. Próbowano negocjować, dowo-
dząc, że takiej sumy nie ma na łodzi. Bezskutecznie. 

Nagle bandyci zauważyli młode dziewczyny, które towarzyszyły misjonarzom. 
Wskoczyli na łódź. Gdy misjonarze próbowali zastąpić im drogę zostali pobici 
bambusowymi kijami, kolbami karabinów i strzelb. Padli zakrwawieni na pokład… 

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

Związanych pognano wgłąb lądu. Tam zakonników oddzielono od reszty. 
Zatrzymane dziewczyny usłyszały strzały. Później je uprowadzono w góry. 

28.II.1930 wojsko dogoniło bandytów. Po krótkiej bitwie oprawcy uciekli 
do dżungli. Nigdy ich nie odnaleziono, ale dziewczęta były wolne. 

Po dwóch dniach odkopano ciała obu misjonarzy. Miały przestrzelone głowy i wyr-
wane oczy. Kalikst do końca swój krzyż „umiał z radością […] nieść”… 

Kaliksta pochowano przy lewych drzwiach kościoła pw. św. Józefa w wiosce Ho-sai 
(dziś w obrębie Shaoguan). W latach 1960., podczas tzw. lewackiej rewolucji 
kulturalnej w Chinach, groby męczenników zbezczeszczono… 

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

il:: KALIKST CARAVARIO; – ok. 1928 źródło: commons.wikimedia.org 

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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http://americanartarchives.com/stahl%20stations%20of%20the%20cross.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Callisto_Caravario_(1903-1930).jpg
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