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Dla chrześcijanina wiara w BOGA jest nieodłączna od wiary w TEGO, którego ON posłał, »JEGO umiłowanego SYNA«, w którym całkowicie sobie upodobałPOR. MK 1, 11; 

BÓG polecił nam, aby GO słuchaćPOR. MK 9, 7. 

Sam PAN mówi do swoich uczniów: 

»Wierzycie w BOGA? I we MNIE wierzcie!"J 14, 1. 

Możemy wierzyć w JEZUSA CHRYSTUSA, ponieważ ON jest samym BOGIEM, SŁOWEM, które stało się CIAŁEM: 

„BOGA nikt nigdy nie widział, TEN JEDNORODZONY BÓG, który jest w łonie OJCA, o NIM pouczył”J 1,18. 

Ponieważ ON „widział OJCA”J 6, 46, ON sam GO zna i może GO objawićPOR. MT 11, 27. 

Nie można wierzyć w JEZUSA CHRYSTUSA, nie mając udziału w JEGO DUCHU. 

To właśnie DUCH ŚWIĘTY objawia ludziom, kim jest JEZUS. 

Rzeczywiście, nikt „nie może powiedzieć bez pomocy DUCHA ŚWIĘTEGO: 'PANEM jest JEZUS'”1 KOR 12, 3. 

„DUCH przenika wszystko, nawet głębokości BOGA samego… i tego, co BOSKIE, nie zna nikt, tylko DUCH BOŻY”1 KOR 2, 10-11. 

Jedynie sam BÓG zna w pełni BOGA. 

Wierzymy w DUCHA ŚWIĘTEGO, ponieważ jest BOGIEM. [KKK, 151, 152] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

OFIAROWANIE IZAAKA — MERISI, Michał Anioł, z CARAVAGGIO (1571, Mediolan – 1610, Porto Ercole) 

ok. 1603, olejny na płótnie, 104 × 135 cm, Galeria Uffizi, Florencja; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 22, 1-2. 9-13. 15-18 

BÓG wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: 

»Abrahamie!” 

A gdy on odpowiedział: 

„Oto jestem” 

– powiedział: 

»Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju 

Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę«. 

A gdy przyszli na to miejsce, które BÓG wskazał, Abraham zbudował 

tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go 

na tych drwach na ołtarzu. 

Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł PAŃSKI zawołał na niego z nieba i rzekł: 

„Abrahamie, Abrahamie!” 

A on rzekł: 

„Oto jestem”. 

Anioł powiedział mu: 

„Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 

Teraz poznałem, że boisz się BOGA, bo nie odmówiłeś MI nawet twego 

jedynego syna”. 

Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego 

rogami w zaroślach. 

Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego 

syna. 

Po czym Anioł PAŃSKI przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

»Przysięgam na siebie, mówi PAN, że ponieważ uczyniłeś to, a nie od-

mówiłeś MI syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku 

na wybrzeżu morza; 

potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 

Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 

jest udziałem twego potomstwa, 

dlatego że usłuchałeś mego rozkazu«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 116B (115), 10 I 15. 16-17. 18-19 (R.: POR. PS 116A [114], 9) 

REFREN: W krainie życia będę widział BOGA 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 

„Jestem w wielkim ucisku”. 

Cenna jest w oczach PANA 

śmierć JEGO wyznawców. 

O PANIE, jestem TWOIM sługą, 

Twym sługą, synem TWOJEJ służebnicy. 

TY rozerwałeś moje kajdany, 

TOBIE złożę ofiarę pochwalną 

i wezwę imienia PANA. 

Wypełnię me śluby dla PANA 

przed całym JEGO ludem. 

W dziedzińcach PAŃSKIEGO domu, 

pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 31B-34 

Bracia: 

Jeżeli BÓG z nami, któż przeciwko nam? 

On, który nawet własnego SYNA nie oszczędził, ale GO za nas wszystkich 

wydał, jakże miałby także wraz z NIM wszystkiego nam nie darować? 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których BÓG wybrał? 

Czyż BÓG, który usprawiedliwia? 

Któż może wydać wyrok potępienia? 

Czy CHRYSTUS JEZUS, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwych-

wstał, siedzi po prawicy BOGA i przyczynia się za nami? 

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. MARKAMK 9, 2-10 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 

na górę wysoką. 

Tam się przemienił wobec nich. 

JEGO odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 

wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do JEZUSA: 

„RABBI, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla CIE-

BIE, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie« 

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 

samego JEZUSA. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, 

co widzieli, zanim SYN CZŁOWIECZY nie powstanie z martwych. 

Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 

»powstać z martwych«. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sacrifice_of_Isaac-Caravaggio_(Uffizi).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.). 

 25.II (niedziela): 4. niedziela miesiąca – chrzty na Mszy św. o 1200. 
 2.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545

 DROGA KRZYŻOWA i Msza św. dla dzieci. 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 O 1900 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-
ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 4.III (niedziela): 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary na rzecz pomocy 
misjonarzom. 

 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Artur Ryszard KOWAL, kawaler, i Lidia Joanna 

SALAMONIK, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.II 
(poniedziałek) 

730 przebłagalna, za grzechy rodzin 

1800 † Mirosławy OKLEJA 

27.II 
(wtorek) 

730  

1800 † Teresy KNAPCZYŃSKIEJ 

28.II 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji BOGU wiadomej 

1.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jerzego MOLAKA 

2.III 
(piątek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1545 † Krystyny PETRYKI, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

3.III 
(sobota) 

730 
† Janusza GARWOLEWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin GARWOLEWSKICH i SIBILSKICH 

1800 
† Kazimierza MAGDZIARZA, 

jego rodziców, 

siostry Zofii 

4.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa WŁODARCZYKA, w 3. rocznicę śmierci, 

jego rodziców: Heleny i Władysława WOJDATÓW 

1030 
† Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA 

1200 
† Leokadii ŻUBER, w 10. rocznicę śmierci, 

Henryka ŻUBERA, 

Władysławy i Stanisława BOROWSKICH 

1800 
† Władysława i Weroniki GUZIŃSKICH, 

Heleny KANABUS 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 
STACJA IV —JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ („Madonna ateistów”) 

Czuwam nad tymi, 

Którzy nie wierzą 

W mojego SYNA. 

Pragnę im pomóc. 

Są MOIMI dziećmi. 

Jak wszyscy. 

Chociaż nic o tym 

Nie wiedzą. 

Modlę się. 

Modlę się 

Za tych, 

Którzy się nie modlą […] 

Gdy umierają, 

Z mojej modlitwy 

Czynię wezgłowie 

Dla ich zmęczonej 

Skroni. 

A potem biorę do ręki 

Ich syczące popioły. 

I kładę je 

U stóp MOJEGO SYNA. 

I błagam GO 

O miłosierdzie 

Dla próchna. 

Dla przeczących. 

Dla niewierzących. 

Dla nie istniejących. 

Mówię: 

Stwórz ich, 

MÓJ SYNU najukochańszy. 

Wypełń ich 

SWOJĄ treścią. 

Natchnij ich 

SWOJĄ wiecznością. 

Rozpal ich 

SWOJĄ męką. 

Niech będą 

TWOIM cierniem. 

Niech będą 

TWOIM krzyżem. 

Umrzyj za nich. 

Umrzyj jeszcze jeden raz, 

Jeszcze raz. 

Ostatni raz, 

MÓJ SYNU najukochańszy, 

Błaga CIĘ o to 

TWOJA MATKA. 

Błaga CIĘ o to 

MADONNA ATEISTÓW. 

STACJA V — SZYMON POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ („Wyznanie Szymona z Cyreny”) 

Nie z własnej woli dźwigałem TWÓJ krzyż, 

PANIE. 

Kazali. 

Wracałem z pola do domu 

Po ciężkiej pracy 

I byłem zmęczony. 

Gdy szedłem u podnóża Golgoty, 

Ujrzałem oddział żołnierzy 

I CIEBIE, 

Padającego pod ciężarem krzyża. 

Chciałem CIĘ ominąć 

– Nie lubię takiego widowiska – 

Ale centurion chwycił mnie za ramię 

I krzyknął: 

„Ponieś ten krzyż!” 

Cóż miałem robić? 

Musiałem. 

Kazali. 

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

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

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 
 

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

