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Ewangelie mówią o okresie samotności JEZUSA na pustyni zaraz po przyjęciu przez NIEGO chrztu od Jana: 

 „DUCH wyprowadził” GO na pustynię. 

JEZUS pozostaje tam przez czterdzieści dni, poszcząc; żyje wśród dzikich zwierząt, a aniołowie MU usługująPOR. MK 1, 12-13. 

Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi GO Szatan, usiłując wystawić na próbę JEGO synowską postawę wobec BOGA. 

JEZUS odpiera te ataki, które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na pustyni, a diabeł oddala się od NIEGO „do czasu”ŁK 4, 13. 

Ewangeliści wskazują na zbawcze znaczenie tego tajemniczego wydarzenia. 

JEZUS jest nowym Adamem, który pozostaje wierny tam, gdzie pierwszy Adam uległ pokusie. 

JEZUS doskonale wypełnia powołanie Izraela, w przeciwieństwie do tych, którzy prowokowali niegdyś BOGA przez czterdzieści lat na pustyniPOR. PS 95, 10. 

CHRYSTUS objawia się jako SŁUGA BOŻY całkowicie posłuszny woli BOŻEJ. 

W tym JEZUS jest zwycięzcą diabła; związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobyczPOR. MK 3, 27. 

Zwycięstwo JEZUSA nad kusicielem na pustyni uprzedza zwycięstwo męki, w której JEZUS okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej 

miłości do OJCA. [KKK, 536, 539] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

KUSZENIE CHRYSTUSA — BENING, Szymon (ok. 1483, Gandawa/Antwerpia – 1561, Brugia) 

miniatura, XVI w.; źródło: en.wikipedia.or 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 9, 8-15 

Tak rzekł BÓG do Noego i do jego synów: 

»Oto JA zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które 

po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, 

ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. 

Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona 

wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu 

niszczącego ziemię«. 

Po czym BÓG dodał: 

»A to jest znak przymierza, które JA zawieram z wami i każdą istotą 

żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: 

Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między MNĄ 

a ziemią. 

A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 

wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami 

i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; 

i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 6 I 7BC. 8-9 (R.: POR. 10) 

REFREN: Drogi TWE, PANIE, to łaska i wierność 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, PANIE, 

na swoją miłość, która trwa od wieków. 

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg swoich. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 18-22 

Najdrożsi: 

CHRYSTUS raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do BOGA przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez DUCHA. 

W NIM poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 

niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość BOŻA naczekiwała, 

a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało 

uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez 

obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia 

wobec BOGA – dzięki zmartwychwstaniu JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON jest po prawicy BOŻEJ, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani MU zostali 

aniołowie i Władze, i Moce. 

AKLAMACJAMT 4, 4B CHWAŁA TOBIE, SŁOWO BOŻE 

»Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 1, 12-15 

DUCH wyprowadził JEZUSA na pustynię. 

A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, 

i był ze zwierzętami, aniołowie zaś MU służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, JEZUS przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię BOŻĄ. 

Mówił: 

»Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!« 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF MAYR-NUSSER, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 27.XII.1910 w Bolzano we Włoszech, w niemiecko-włoskiej ro-
dzinie, zajmującej się uprawą winnic. Miał starszego brata, który został kapłanem. 

Jako młody człowiek zafascynował się dziełem bł. Antoniego Fryderyka Ozanama, 
działacza społecznego, założyciela stowarzyszenia im. św. Wincentego a'Paulo. 
W wieku 22 lat wstąpił do stowarzyszenia, by w 1937 stać się jego regionalnym 
przewodniczącym w Bolzano. W tej roli nieustannie spotykał się z lokalną biedotą, 
organizując dla niej charytatywne i duchowe wsparcie. dokończenie na odwrocie 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simon_Bening_-_The_Temptation_of_Christ.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 

odprawiane 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.). 

 18.II (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 25.II, na sumie. 
 Rozpoczęła się akcja przekazywania 1% podatku dochodo-

wego na rzecz różnych instytucji. Zachęcamy! wszystkich 

parafian do przekazania tej kwoty na rzecz naszego Para-
fialnego Zespołu Caritas, który od lat zajmuje się pomocą 
na rzecz ubogich z naszej parafii. Wspomóżmy ten sposób 
tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie najbliżsi, bo na-
leżący do naszej parafialnej wspólnoty. 
Przekazanie odbywa się przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. W kościele znajdują się ulotki, które pomogą wła-
ściwie wypełnić formularz PIT. Wszystkim, którzy zechcą 
w ten sposób wspomóc działalność parafialnego Caritas, 
składamy serdeczne podziękowania! 

 Trwa remont kościoła. Ofiary na odnowę wspólnego 
domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę. Pro-
gram  na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy chętnych 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Krzysztof Zenon SZEWCZYK  29.I.2018 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.II 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Eleonory BOJEŃCZYK, w 5. rocznicę śmierci, 

Anieli i Władysława BARANÓW, 

zmarłych z rodzin BOJEŃCZYKÓW 

20.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Adolfa i Haliny WIŚNIEWSKICH 

21.II 
(środa) 

730  

1800 † Jerzego MOLAKA, w miesiąc po śmierci 

22.II 
(czwartek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Danuty LEMIESZEK, w 1. rocznicę śmierci 

23.II 
(piątek) 

730  

1800  

24.II 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 dziękczynna, w 50-lecie ślubu, Jadwigi i Marka KORNASZEWSKICH 

25.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Leona, Władysława i Stanisława KANABUSÓW 

o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Patrycji 

1030 † Danuty LEMIESZEK, w 1. rocznicę śmierci 

1200 

† Marianny KRÓLIK, w 1. rocznicę śmierci, 

Michała i Wojciecha KRÓLIKÓW 

† Romana BARANOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

Stanisława i Balbiny BARANÓW 

1800 † Zbigniewa TRZEWIKA, Janiny PIETRUSIŃSKIEJ 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA I — PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY („Modlitwa o świcie”) 

Codziennie składamy fałszywe zeznania, 

Codziennie przysięgamy kłamliwie, 

Codzienni ślubujemy, nie dotrzymując przyrzeczeń, 

Codziennie bijemy się w piersi, 

Codziennie zapieramy się CIEBIE. 

Świta. 

Jest to godzina ludzi zapierających się. 

Ja to pianie koguta 

Słyszałem w Jeruzalem, 

PANIE. 

STACJA II — JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA („Przypowieść o ojczyźnie”) 

Człowiek pewien, 

który był ojczyzną BOGA, 

Skazał GO na wygnanie. 

BÓG, pochyliwszy smutnie głowę, 

Odszedł bez słowa, 

Ale zawsze tęsknił za powrotem 

Do człowieka, 

który był JEGO ojczyzną. 

STACJA III — JEZUS POD KRZYŻEM UPADA („Litania o zbawienie od głupoty”) 

Zbaw nas od głupoty, Panie! 

Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. 

Nie umiemy żyć, 

Nie umiemy myśleć, 

Nie umiemy patrzeć, 

Nie umiemy słyszeć, 

Nie umiemy niczego przewidzieć, 

Nie umiemy z nieszczęść 

Wyciągnąć zbawiennych nauk, 

I tak wspinamy się 

- Zgraja ludzi 

Opętanych żądzą zdobywania – 

Po stromej drabinie złudzeń, 

A jej szczeble pękają i łamią się 

Pod ciężarem naszych nierozważnych kroków. 

Czyniąc wszystko na przekór zdrowemu rozsądkowi 

I przyrodzonej skłonności do trwania, 

Idziemy urojoną drogą 

Do urojonego celu, 

W klęskach naszych upatrujemy zwycięstwa, 

W zwycięstwach nie widzimy zarodków klęski. 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów – 1987, Poznań) – wiersze różne 

il. DROGA KRZYŻOWA – katedra polowa WP pw. NMP Królowej Polski, Warszawa źródło: zasoby własne 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF MAYR-NUSSER, MĘCZENNIK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W 1938 pisał w liście do członków stowarzyszenia: 

„Gdy [ktoś z nas] zamierza odwiedzić ubogą rodzinę powi-
nien być gotów, by co najmniej 15 minut z nią pozostać”… 

Znany od dzieciństwa jako „Pepi” równolegle działał w Ak-
cji Katolickiej, do której wstąpił w 1933. Już rok później 
został przewodniczącym tej organizacji w diecezji Trent… 

Od 1939 związany był też z włoską organizacją „Andreas 
Hofer Bund”, o charakterze anty-nazistowskim, występu-
jącą przeciw emigracji tyrolczyków do Niemiec… 

26.V.1942 ożenił się z Hildegardą Straub (1907–98), z którą 
pracował w fabryce Eccel. Rok później urodził im się syn. 

Niedługo potem, po obaleniu Mussoliniego do włoskiego 
Tyrolu i szerzej Włoch wkroczyli Niemcy. W 1944 rozpo-
częli przymusowe wcielanie Włochów do armii niemiec-
kich. W taki sposób do Waffen–SS wcielony został też i Józef… 

7.IX.1944 wysłany został do Chojnic w Prusach Wschodnich na szkolenie… 

Zbliżał się czas złożenia przysięgi wojskowej, która brzmiała: 

„Uroczyście przysięgam Bogu i przywódcy narodu i imperium niemieckiego, Adol-
fowi Hitlerowi, głównodowodzącemu niemieckiej armii, bezwarunkowe posłuszeń-
stwo i jako odważny żołnierz gotowość oddania życia dla zachowania przysięgi”… 

4.X.1944 na zebraniu oddziału podniósł rękę i powiedział: 

„Panie Generale! Nie mogę złożyć przysięgi na wierność Hitlerowi w obliczu BOGA 
NAJWYŻSZEGO. Nie mogę, bo moja wiara i moje sumienie mi na to nie pozwalają”… 

Współtowarzysze próbowali go uciszyć, zmusić do pokajania się. Bezskutecznie. 

Został aresztowany i przewieziony do Gdańska. Pisał do żony: „Nie wyszłabyś 
za mnie, gdybyś oczekiwała ode mnie innej postawy”… 

W II.1945 został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Miało się to stać 
w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau… 

W więzieniu zachorował na krwawą biegunkę i do obozu nie dotarł… Wysłany 
w konwoju z 40 innymi skazańcami zmarł 24.II.1945 w pociągu. Jego ciało – wraz 
z Biblią i różańcem, które do końca trzymał w dłoniach – wyrzucono w Erlangen… 

Tam też został pochowany. W 1958 jego szczątki przeniesiono Bolzano, by w koń-
cu przenieść je do kościoła pw. św. Józefa w Stella di Renon, k. Bolzano. 

18.III.2017, w rodzinnym Bolzano, został – z upoważnienia papieża Franciszka – 
beatyfikowany przez prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, Anioła 
kard. Amato. Dzień później Franciszek nazwał go „wzorem do naśladowania 
dla osób świeckich, w szczególności ojców rodzin”… (uroczystość 24 lutego) 

il.: BŁ. JÓZEF MAYR-NUSSER; 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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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