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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KUSZENIE CHRYSTUSA — BARRIAS, Feliks Józef (1822, Paryż –1907, Paryż) 

1860, olejny na płótnie, Philbrook Museum of Art, Tulsa, Oklahoma; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 26, 4-10 
Mojżesz powiedział do ludu: 

„Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk 

i położy go przed ołtarzem PANA, BOGA twego. 

A ty wówczas wypowiesz te słowa 

wobec PANA, BOGA swego: 

'Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, 

przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi 

i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas 

i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. 

Wtedy wołaliśmy do PANA, BOGA ojców naszych. 

PAN usłyszał nasze wołanie, 

wejrzał na naszą nędzę, 

nasz trud i nasze uciemiężenie. 

Wyprowadził nas PAN z Egiptu 

mocną ręką i wyciągniętym ramieniem 

wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. 

Przyprowadził nas na to miejsce 

i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. 

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, 

którą dałeś mi, PANIE'. 

Rozłożysz je przed PANEM, BOGIEM swoim. 

Oddasz pokłon PANU, BOGU swemu”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: POR. 15B) 

REFREN: Bądź ze mną, PANIE, w moim utrapieniu 

Kto się w opiekę oddał NAJWYŻSZEMU 

i w cieniu WSZECHMOCNEGO mieszka, 

mówi do PANA: „TY jesteś moją ucieczką i twierdzą, 

BOŻE mój, któremu ufam”. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 

a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 

Bo rozkazał swoim aniołom, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 

abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka podepczesz. 

»JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE, 

osłonię go, bo poznał MOJE imię. 

Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham 

i będę z nim w utrapieniu, 

wyzwolę go i sławą obdarzę«. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN RZ 10, 8-13 
Bracia: 

Cóż mówi Pismo? 

„Słowo to jest blisko ciebie, 

na twoich ustach i w sercu twoim”. 

A jest to słowo wiary, którą głosimy. 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 

że JEZUS jest PANEM, 

i w sercu swoim uwierzysz, 

że BÓG GO wskrzesił z martwych 

– osiągniesz zbawienie. 

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, 

a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 

Wszak mówi Pismo: 

„Żaden, kto wierzy w NIEGO, 

nie będzie zawstydzony”. 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. 

Jeden jest bowiem PAN wszystkich. 

On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 

którzy GO wzywają. 

Albowiem 

„każdy, kto wezwie imienia PAŃSKIEGO, będzie zbawiony”. 

AKLAMACJAMT 4, 4B Chwała TOBIE, Słowo BOŻE 

»Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 4, 1-13 
Pełen DUCHA ŚWIĘTEGO, powrócił JEZUS znad Jordanu, 

a wiedziony był przez DUCHA na pustyni czterdzieści dni, 

i był kuszony przez diabła. 

Nic przez owe dni nie jadł, 

a po ich upływie poczuł głód. 

Rzekł MU wtedy diabeł: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, 

powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. 

Odpowiedział mu JEZUS: 

»Napisane jest: 

„Nie samym chlebem żyje człowiek”«. 

Wówczas powiódł GO diabeł w górę, 

pokazał MU w jednej chwili wszystkie królestwa świata 

i rzekł do NIEGO: 

„TOBIE dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, 

bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 

Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 

wszystko będzie TWOJE”. 

Lecz JEZUS mu odrzekł: 

»Napisane jest: 

'PANU, BOGU swemu, będziesz oddawał pokłon 

i JEMU samemu służyć będziesz'«. 

Zawiódł GO też do Jerozolimy, 

postawił na szczycie narożnika świątyni 

i rzekł do NIEGO: 

«Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, 

rzuć się stąd w dół. 

Jest bowiem napisane: 

'Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 

żeby cię strzegli, 

i na rękach nosić cię będą, 

byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień'». 

Lecz JEZUS mu odparł: 

»Powiedziano: 

'Nie będziesz wystawiał na próbę PANA, BOGA swego'«. 

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, 

odstąpił od NIEGO do czasu. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A9lix_Joseph_Barrias_-_The_Temptation_of_Christ_by_the_Devil_-_Google_Art_Project.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.). 

 17.III (niedziela): Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 24.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 15.III w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 17.III po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła 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! 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na nasz PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS, który od lat 
zajmuje się pomocą na rzecz ubogich z naszej parafii. 
Wspomóżmy tych, którzy są potrzebujący i jednocześnie 
najbliżsi, bo należący do naszej parafialnej wspólnoty! 
Wszystkim dobroczyńcom z góry serdeczne podziękowania! 

Przekazanie odbywa się poprzez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. W formularzu PIT należy po prostu podać: 

numer KRS: 0000225750 
Cel szczegółowy: Caritas przy parafii pw. św. Zygmunta, Słomczyn 

 Szkoła Podstawowa w Słomczynie planuje, wzorem ubiegłe-
go roku, zorganizować 27.IV.2019 bieg „SZLAKIEM GUZIKÓW 

NIEUGIĘTYCH”, ku czci swojego patrona, JANA MEJSTERA, oraz 
wszystkich ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Bieg będzie miał chara-
kter powszechny. Zapraszamy! całą społeczność lokalną, w tym 

rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły. Ze względu 
na szeroki zasięg imprezy organizatorzy zwracają się z go-
rącą prośbą o wsparcie finansowe tej inicjatywy. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy! o kontakt ze szkołą: 

tel.: + 48 22 754 44 10 
emajl: sekretariat@slomczyn.edu.pl 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Zdzisław KOSYCARZ  26.XII.2018 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.III 
(poniedziałek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Arkadiusza BARANA 

12.III 
(wtorek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Jana i Heleny BARANKÓW, 

Władysławy i Romana JABŁOŃSKICH 

13.III 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

14.III 
(czwartek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Jana, Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodziny URBANKÓW 

15.III 
(piątek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

16.III 
(sobota) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

17.III 
(niedziela) 

845 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

1030 † Zbigniewa i Jadwigi AMBROZIKÓW 

17.III 
(niedziela) 

1200 

† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacława i Wacławy NOWIŃSKICH 

† Jadwigi, w 10. rocznicę śmierci, i Władysława STAWIEREJÓW, 

zmarłych z rodziny 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA I — PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ 

Piłat, oportunistyczny polityk, wystąpił do przodu na swoim skąpanym 

w promieniach słońca portyku. Po jego prawicy stał CHRYSTUS, CZŁOWIEK 

SPRAWIEDLIWY, który przyszedł, aby oddać SWE życie dla odkupienia wielu; 

po lewicy Piłata stał Barabasz, człowiek nikczemny, który wszczął bunt i o-

debrał komuś życie. Piłat poprosił tłum o dokonanie wyboru między nimi 

dwoma: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił, CHRYSTUSA 

czy Barabasza?”. 

Jak odpowiedziałbym na to pytanie, gdybym tamtego poranka, w Wielki 

Piątek, znalazł się na dziedzińcu Piłata? Nie mogę uciec od odpowiedzi 

twierdząc, że pytanie to należy do przeszłości, gdyż jest ono dziś równie 

aktualne. Moje sumienie jest trybunałem Piłata. Co dzień, co godzinę 

i w każdej minucie dnia CHRYSTUS staje przed trybunałem jako cnota, 

uczciwość i czystość. Barabasz przychodzi jako występek, nieuczciwość 

i nieczystość. Za każdym razem, gdy wypowiadam niemiłe słowa, 

popełniam nieszczery uczynek lub zezwalam na złą myśl, mówię w tak 

wielu słowach: „Uwolnij mi Barabasza”. A wybranie Barabasza tożsame 

jest z ukrzyżowaniem CHRYSTUSA. 

Modlitwa: PANIE JEZU, wiele razy w moim życiu przedłożyłem nad CIEBIE Barabasza. Nie 

mogę odmienić tego wyboru, chyba że upadnę do TWOICH stóp, aby błagać o TWOJE 

przebaczenie. Lecz jest to upokarzające, albowiem nosisz szaty głupca i dzierżysz 

w dłoni trzcinowe berło wydrwiwanego króla. Jakże trudno jest czynić pokutę i przy-

znać, że jestem winny! Jakże trudno jest być widywanym w TWOIM towarzystwie, gdy 

nosisz swą koronę z cierni! 

Jest to trudne! Lecz pozwól mi zrozumieć, PANIE JEZU, że jeszcze trudniej jest nosić 

koronę cierniową! 

STACJA II — PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA 

Nasz PAN gościł na ziemi zaledwie od czterdziestu dni, gdy Symeon w swej 

proroczej wizji obwieścił, że stanie się ON znakiem sprzeciwu. Ten dzień 

właśnie nadszedł, albowiem: „Przyszedł do SWOJEJ własności, a swoi GO nie 

przyjęli”. Jako symbol sprzeciwu świata wobec JEGO życiodajnego posłania, 

dali MU Krzyż, w którym jedna belka umieszczona jest w sprzeczności lub 

w sprzeciwie wobec drugiej belki. 

Lecz w BOSKIM akcie CHRYSTUS przemienił znak sprzeciwu w znak Odku-

pienia. Okrąg jest symbolem samolubstwa, ponieważ nieustannie oddziela 

się od świata i nie jest w stanie wyrwać się poza swoje granice, lecz krzyż 

jest symbolem odkupienia, ponieważ jego ramiona są rozpostarte aż do nie-

skończoności, aby objąć w uścisku całą ludzkość. 

Modlitwa: Wiem, drogi JEZU, jak powstają krzyże. TWOJA wola jest belką pionową; 

moja wola jest poprzeczną belką. Gdy kładę moją wolę w poprzek TWOJEJ woli, 

konstruuję krzyż. Az do tej pory, PANIE JEZU, zajmowałem się jedynie formowaniem 

krzyży, okazując nieposłuszeństwo TWEMU świętemu prawu i broniąc moich własnych, 

samolubnych pragnień. Pozwól, abym nie budował CI już więcej krzyży, lecz abym 

odtąd kładł belkę mojej woli wzdłuż belki TWOJEJ woli, tworząc jarzmo, które zawsze 

bedzie słodkie i ciężar, który zawsze będzie lekki. 

STACJA III — PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY 

Trzy razy nasz ZBAWICIEL był kuszony na górze i trzy razy upadł na swej 

drodze na wzgórze Kalwarii. W ten sposób odpokutował za nasze trzy 

upadki wobec pokus ciała, świata i szatana. 

Odbywszy czterdziestodniowy post, nasz PAN odczuwał głód. Szatan kusił 

GO najpierw w sferze ciała, prosząc GO, aby uczynił naturalną rzecz w sy-

tuacji głodu, a mianowicie, by użył swej mocy i rozkazał, aby kamienie 

przemieniły się w chleb. Lecz nasz PAN odparł, że pokarm, który zaspokaja 

pragnienia naszego serca, pochodzi nie z ciała, lecz z DUCHA BOŻEGO. 

Wiele razy również ja byłem kuszony do tego, by ulec żądzom mojej niższej 

natury, podczas gdy powinienem był służyć duchowi. Lecz, odwrotnie niż 

mój PAN, upadałem zgadzając się na podszepty ciała, miast odpowiedzieć 

na przynaglenia Łaski, i czyniąc to, co naturalne, miast czynić to, 

co nadprzyrodzone. I, niestety, zawsze przekonywałem się, że uleganie niższym 

impulsom zawsze pozostawia niedosyt tam, gdzie zdawało się je najbar-

dziej zaspokajać, i że żaden człowiek nie może żyć chlebem niższych żądz. 

Modlitwa: BOŻE, gdy moim ciałem targają moce szatana i gdy kusiciel trzęsie nim 

z całej siły, pomóż mi trzymać w ryzach moje zmysły i pamiętać, że jest ono świątynią 

DUCHA ŚWIĘTEGO i że jedynie osoby czystego serca będą CIĘ oglądać. Pozwól, abym, 

poprzez zasługi tego upadku pod Krzyżem, został ocalony od upadków ciała nie dzięki 

chlebowi zrobionemu z kamieni, lecz dzięki CIAŁU, które jest CHLEBEM ŻYCIA i dzięki 

KRWI, która jest WINEM dającym początek dziewictwu. 

SHEEN, Fulton Piotr Jan (1895, El Paso – 1979, Nowy Jork) 
rozważania, 20.III.1932, program radiowy „Godzina Katolicka”, tłum. Izabella Parowicz 

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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