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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 zmartwychwstanieśw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 45, 4, 

ad 2. 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 — COPPING, Harold (1863, Camden Town – 1932, Shoreham) 

prywatna kolekcja; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI RODZAJURdz 12, 1-4a 

PAN BÓG rzekł do Abrama: 

»Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci 

ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje 

imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 

Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie 

będą złorzeczyli, i JA będę złorzeczył. 

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi«. 

Abram udał się w drogę, jak mu PAN rozkazał. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) 

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym TOBIE 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1, 8b-10 

Najdroższy: 

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą 

BOŻĄ! 

ON nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 

czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam 

dana została w CHRYSTUSIE JEZUSIE przed wiecznymi czasami. 

Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego ZBAWICIELA, 

CHRYSTUSA JEZUSA, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność 

rzucił światło przez Ewangelię. 

AKLAMACJApor. Mt 17, 5 Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie«. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 17, 1-9 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich 

na górę wysoką, osobno. 

Tam przemienił się wobec nich: twarz JEGO zajaśniała jak słońce, odzienie 

zaś stało się białe jak światło. 

A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z NIM. 

Wtedy Piotr rzekł do JEZUSA: 

„PANIE, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden 

dla CIEBIE, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 

się głos: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, w którym mam upodobanie, JEGO słuchajcie!« 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 

A JEZUS zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 

»Wstańcie, nie lękajcie się!« 

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego JEZUSA. 

A gdy schodzili z góry, JEZUS przykazał im, mówiąc: 

»Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż SYN CZŁOWIECZY 

zmartwychwstanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN DE SURDIS CACCIAFRONTE, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł w 1125 w Cremonie, w arystokratycznej 
rodzinie Ewangelisty Sordi oraz Berty z domu Persico. 

Ojciec zmarł w dzieciństwie i matka szybko ponownie wyszła 
za mąż za Adama Cacciafronte, który adoptował Jana. 

Wstąpił do zakonu benedyktynów w Cremonie, po czym został 
wyświęcony. W latach 1155-9 był opatem klasztoru pw. św. Wa-
wrzyńca w Cremonie. 

W 1159 za wierność Aleksandrowi III został wydalony z Cre-
mony przez niemieckiego cesarza Fryderyka Barbarossę, 
który popierał i promował linię antypapieży. 

W 1174 został biskupem Mantui, ale zrezygnował, gdy po po-
rażce pod Legnano Barbarossa uznał Aleksandra, a do Man-
tui powrócił ukorzony biskup popierający antypapieży. Wów-
czas Aleksander III mianował Jana biskupem Vicenzy. 

Przywrócił kult św. Felicji i Fortunaty. Doprowadził do utwar-
dzenia ulic w Vicenzy. Zwalczał heretyckich Katarów. W końcu 
w 1184 założył seminarium teologiczne… 

Było to ostatnie jego dzieło. 16.III.1184 na placu w Vicenzy napomniał publicznie 
niejakiego Piotra, który defraudował publiczne fundusze, i namawiał go do skru-
chy i pokuty. Rozzłoszczony rzezimieszek wyciągnął miecz i zabił biskupa. 

30.III.1824 Leon XII beatyfikował bpa Jana… (uroczystość 16 marca) 

il: na odwrocie: JAN DE SURDIS CACCIAFRONTE – kamienna rzeźba, katedra, Vicenza; źródło: gazeta55.al 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/the-temptation-of-christ-eric-armusik.html
http://gazeta55.al/me-pene-dhe-me-gjakmark-cuni-seminarist/
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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.). 

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

 14.III (wtorek): W domu rekolekcyjnym spotkanie formacyjne 
kandydatów do sakramentu bierzmowania. Grupa dziewcząt 
o 1700, grupa chłopców o 1800. Obecność obowiązkowa! 

 20-22.III (poniedziałek–środa): Rekolekcje dla dzieci szkół podsta-
wowych i młodzieży gimnazjalnej w godz. 900–1500. Reko-
lekcje prowadzić będą klerycy Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 

 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 prowadzi wielkopostną zbiórkę 

żywności dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. 
Produkty 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 w kościele znajdują się ulotki, wyjaśniające sposób 
wypełnienia formularza PIT. Wszystkim, którzy zechcą w ten 
sposób wspomóc działalność naszego parafialnego Caritas 
składamy serdeczne podziękowania! 

 Zapraszamy! do udziału w EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ. 

Z pomysłem i programem można zapoznać się z informacji 
wyłożonych na stolikach pod chórem w kościele. 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Helena KOROWIN  28.II.2017 l. 82 

śp. Janusz Tadeusz GARWOLEWSKI  24.II.2017 l. 72 

śp. Marianna KRÓLIK  24.II.2017 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.III 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Elżbiety LEWEK, w 4. rocznicę śmierci 

14.III 
(wtorek) 

730 
† Jana i Cecylii, 

Ireny, Pawła i Elżbiety 

1800 
† Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO, 

Stanisława DOLACIŃSKIEGO, 

Leokadii i Ryszarda DOLACIŃSKICH 

15.III 
(środa) 

730 † Ewy SZYMCZAK, o łaskę nieba 

1800 † Kazimiery, Jana i Alicji KORYTKÓW 

16.III 
(czwartek) 

730  

1800 
dziękczynna za narodziny wnuczka Józefa, z prośbą o błogosławieństwo 

BOŻE dla niego i całej rodziny 

17.III 
(piątek) 

730 † Jadwigi i Władysława STAWIEREJÓW 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

18.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana, w 7. rocznicę śmierci, Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW, ROGALÓW i MIRKOWSKICH 

19.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa NOGALA, rodziców i rodzeństwo NOGALÓW, 

Józefa, Stefanii i Jana JASKÓW 

1030 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1800 † Józefa WARGOCKIEGO, zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

QUEM QUAERITIS? – MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA II 
JEZUS ze drżeniem Krzyż na ramiona 

Bierze i usty całuje. 

Będzie go dźwigał nim na nim skona; 

A żołdak bok MU przekłuje. 

CIEŚLA: 

Dziś niełatwo o pracę, 

Więc przyjąłem zlecenie… 

Czynsz nareszcie zapłacę! 

Czynsz nareszcie zapłacę… 

Kupię dzieciom jedzenie! 

Na tę fuchę, jak sądzę, 

Paru innych czekało. 

Przyzwoite pieniądze… 

Przyzwoite pieniądze, 

A roboty tak mało. 

Wszyscy tutaj potwierdzą, 

Że się nieźle spisałem! 

JEGO ojciec był cieślą… 

Nawet trochę go znałem. 

STACJA III 
JEZUS pod Krzyżem z trudu już omdlewa, 

Na twarz upada pod ciężarem drzewa, 

Znęca się nad NIM przekleństwa miota 

Tłum rozjuszony i żołdaków rota! 

ŻOŁNIERZ: 

Nie spodziewałem się, 

Że tak prędko upadnie, 

To było blisko mnie, 

Więc widziałem dokładnie… 

Nie spodziewałem się, że upadnie. 

To było blisko mnie, 

Aż musiałem uskoczyć, 

Nie spodziewałem się, 

Że ON spojrzy mi w oczy… 

To było blisko mnie, musiałem uskoczyć. 

Jestem żołnierzem, lecz 

Zawsze się śmierci bałem, 

A teraz – dziwna rzecz – 

Nagle bać się przestałem! 

STACJA IV 
Boleść przebiła tkliwe MATKI serce, 

Kiedy ujrzała SYNA w poniewierce, 

Ach, ach, tylko łzy mówiły: 

Za nas cierpisz, SYNKU miły! 

KARCZMARKA: 

Najuprzejmiej zapraszam gości, 

Ręczę – widok stąd znakomity! 

Jeszcze parę chwil cierpliwości… 

Rezerwację mam dla elity! 

Opóźnienie małe powstało… 

Tak, tak, jakąś kobietę spotkał… 

Kilka osób ją rozpoznało, 

To podobno MATKA, czy ciotka… 

Tu naprawdę warto poczekać, 

Każdy o tym sam się przekona, 

By się przyjrzeć śmierci człowieka 

Trzeba zabić czas zanim skona. 

Coś na ząbek, coś do wypicia. 

Słodkie wino, słodkie fistaszki… 

Człowiek zawsze chce mieć coś z życia, 

Zwłaszcza w karczmie „Pod Wzgórzem Czaszki”. 

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
http://www.swzygmunt.knc.pl/

