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„Wierzę w BOGA”: to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary jest także najbardziej podstawowe. 

Cały Symbol wiary mówi o BOGU, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do BOGA. 

Wszystkie artykuły Credo zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania są rozwinięciem pierwszego. 

Pozostałe artykuły pozwalają lepiej poznać BOGA, tak jak ON stopniowo objawiał się ludziom. 

„Wierni składają przede wszystkim wyznanie wiary w BOGA"Katechizm Rzymski,1, 2, 2. [KKK, 199] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KUSZENIE CHRYSTUSA — ARMUSIK, Eryk (ur. 1973, Pensylwania, USA) 

2011 źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 2, 7-9; 3, 1-7 
PAN BÓG ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. 

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, PAN BÓG umieścił tam czło-

wieka, którego ulepił. 

Na rozkaz PANA BOGA wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 

i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo 

poznania dobra i zła. 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które PAN 

BÓG stworzył. On to rzekł do niewiasty: 

„Czy rzeczywiście BÓG powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew 

tego ogrodu?” 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

„Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, 

które jest w środku ogrodu, BÓG powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, 

a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: 

„Na pewno nie umrzecie! Ale wie BÓG, że gdy spożyjecie owoc z tego 

drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak BÓG będziecie znali dobro i zło”. 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 

że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdo-

bycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu 

mężowi, który był z nią, a on zjadł. 

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc 

gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a) 

REFREN: Zmiłuj się, PANIE, bo jesteśmy grzeszni 

Zmiłuj się nade mną, BOŻE, w łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko TOBIE samemu zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed TOBĄ. 

Stwórz, BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od SWEGO oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha SWEGO. 

Przywróć mi radość TWOJEGO zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

PANIE, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić TWOJĄ chwałę. 

Z LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 12-19 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, 

gdy nie ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad ty-

mi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. 

On to jest typem TEGO, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, 

to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 

udzielony przez jednego CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA. 

I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu 

spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko 

grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie 

ze wszystkich grzechów. 

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu 

jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru 

sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu JEDNEGO – JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 

potępiający, tak czyn sprawiedliwy JEDNEGO sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie. 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 

grzesznikami, tak przez posłuszeństwo JEDNEGO wszyscy staną się spra-

wiedliwymi. 

AKLAMACJAMt 4, 4b Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 4, 1-11 

DUCH wyprowadził JEZUSA na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 

A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do NIEGO: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. 

Lecz ON mu odparł: 

»Napisane jest: 'Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH'«. 

Wtedy wziął GO diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika 

świątyni i rzekł MU: 

«Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 'Aniołom 

swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przy-

padkiem nie uraził swej nogi o kamień'». 

Odrzekł mu JEZUS: 

»Ale napisane jest także: 'Nie będziesz wystawiał na próbę PANA, BOGA 

swego'«. 

Jeszcze raz wziął GO diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał MU wszystkie 

królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do NIEGO: 

«Dam CI to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu JEZUS: 

»Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 'PANU, BOGU swemu, będziesz 

oddawał pokłon i JEMU SAMEMU służyć będziesz'«. 

Wtedy opuścił GO diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali MU. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/the-temptation-of-christ-eric-armusik.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 

 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.). 

 5.III (niedziela): Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Ró-
żańca. 

 11.III (sobota): WYPOMINKI o 1715. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

 12.III (niedziela): Po Mszach św. zbierane będą ofiary na rzecz 
pomocy misjonarzom. 

 Chrzty w marcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 19.III po sumie, w kościele. 

 24–28.VI: Pielgrzymka parafialna na Litwę i Łotwę. Program 
na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna wielkopostną zbiórkę 

żywności dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Produ-kty tradycyjnie można składać do koszów przy ołtarzu 
BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Zbiórka trwa do Niedzieli Palmo-
wej. Za wszystkie dary z góry serdecznie dziękujemy! 

 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-
wego na rzecz różnych instytucji, głownie charytatywnych. 
Zachęcamy wszystkich Parafian do wsparcia naszego parafial-
nego zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą ubo-

gim z naszej parafii. W ten sposób można wspomóc tych, 

którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo należący 
do naszej parafialnej wspólnoty. Przekazanie odbywa się po- 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Na stolikach pod 

chórem znajdują się ulotki, wyjaśniające sposób wypełnienia 
formularza PIT. Wszystkim, którzy zechcą w ten sposób 
wspomóc działalność naszego parafialnego Caritas składamy 
serdeczne podziękowania! 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

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

26.II Weronika REMBECKA, Baniocha 

 26.II Wojciech REMBECKI, Baniocha 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

2.II Grzegorz BOCZKOWSKI i Maria WOJTCZAK 
7.I Marcin SADOLEWSKI i Aleksandra Marta PSZKIT 
7.I Marek ŚWIĘCH i Klaudia Barbara KROKOWSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Robert Kazimierz RAWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Ani-

ta Maria ANISIEWICZ, panna z parafii pw. św. Jana Pawła II w Sulbinach 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Mieczysław BARAN  23.II.2017 l. 93 

śp. Danuta Dorota LEMIESZEK  22.II.2017 l. 49 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.III 
(poniedziałek) 

730 † Zdzisława TROCHIMIUKA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Stefana PACIORKIEWICZA 

7.III 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Kazimierza MAGDZIARZA 

8.III 
(środa) 

730  

1800 
† Jana SIEDLECKIEGO w rocznicę śmierci, 

Andrzeja SIEDLECKIEGO 

9.III 
(czwartek) 

730  

1800 † Pelagii i Henryka WYSOCKICH 

10.III 
(piątek) 

730 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

11.III 
(sobota) 

730 † Marii KRUPA 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.III 
(niedziela) 

845 

† Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Jana ZAWADZANKO, 

Franciszki, Jana i Władysława BRUDNIEWSKICH, 

Marianny GAWŁOWSKIEJ 

1030 
† Józefa WŁODARCZYKA, w 2 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów 

1200 † Marianny OLESIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci 

1800 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA i Arkadiusza BARANA 

QUEM QUAERITIS? – MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
PRZYGOTOWANIE 

O, BOSKA Dobroci, uderz w serce moje, 

Aby wylać chciało łez obfite zdroje 

Nad JEZUSEM Krzyż niosącym 

I na Krzyżu konającym, 

Męki ponoszącym i świat zbawiającym. 

Feretrony rwą się na wietrze. 

Do Getsemani fruną Anioły. 

Posnęły ptaki i Apostołowie. 

Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze. 

Materia prima: cztery żywioły: 

Życia i Śmierci naoczni świadkowie. 

Którzy nie znacie miłości – quem quaeritis? 

Którzy się śmiercią bawicie – quem quaeritis? 

Którzy ślepniecie w jasności – quem quaeritis? 

Którzy z wieczności szydzicie – quem quaeritis? 

Quem quaeritis? – Kogo szukacie? 

Quem quaeritis? – Czemu milczycie? 

Quem quaeritis? – Czego się lękacie? 

Quem quaeritis? – O co się modlicie? 

Quem quaeritis? – Kogo szukacie? 

Quem quaeritis? – O czym marzycie? 

Quem quaeritis? – Czy macie nadzieję? 

Quem quaeritis? – Po co wam to życie? 

STACJA I 

Oto BÓG i STWÓRCA ŚWIATA 

Skazan został przez Piłata! 

Za me grzechy życie swe SYN BOŻY 

Odda OJCU i na Krzyżu złoży… 

Piłat: 

Budzi me zgorszenie 

Ta ponura sprawa 

Czyste mam sumienie, 

Muszę sądzić według prawa… 

Dla prokuratora 

Proces jest rutyną: 

Wyrok wydać pora – 

I niewinność bywa winą! 

Władzę mam, rzekomo… 

Władzę, nie sumienie! 

Krzyknę: ECCE HOMO! 

Przyjmę podłe oskarżenie. 

Z prowokacji w porę 

Wybrnę rąk umyciem… 

Mniejsze zło wybiorę – 

JEGO śmierć jest moim życiem! 

KOŁAKOWSKI, Roman (ur. 1957, Wrocław) 

il. DROGA KRZYŻOWA – kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Beginażu, Bruksela 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 Michał BOGDAN 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stations_of_the_Cross,_Saint-Jean-Baptiste_au_B%C3%A9guinage,_Brussels
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