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Przemieniłeś się na górze, a TWOI uczniowie, na ile byli do tego zdolni, kontemplowali TWOJĄ chwałę, CHRYSTE BOŻE, by gdy zobaczą CIĘ na krzyżu, zrozumieli, 

że TWOJA męka była dobrowolna, i aby głosili światu, że TY prawdziwie jesteś promieniowaniem OJCALiturgia bizantyjska, Kontakion ze święta Przemienienia. [KKK, 555, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

PRZEMIENIENIE — BLOCH, Karol Henryk (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga) 

ok. 1870, olejny na miedzianej płycie, zamek Frederiksborg Castle, Hillerød, Dania; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 15, 5-12. 17-18 
BÓG, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 

»Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić«; 

potem dodał: 

»Tak liczne będzie twoje potomstwo». 

Abram uwierzył i PAN poczytał mu to za zasługę. 

Potem rzekł do niego: 

»JA jestem PAN, 

który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, 

aby ci dać ten oto kraj na własność«. 

A na to Abram: 

„O PANIE, mój BOŻE, 

jak będę mógł się upewnić, 

że otrzymam go na własność?” 

Wtedy PAN rzekł: 

»Wybierz dla MNIE trzyletnią jałowicę, 

trzyletnią kozę i trzyletniego barana, 

a nadto synogarlicę i gołębicę«. 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy 

i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; 

ptaków nie porozcinał. 

Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, 

Abram je odpędził. 

A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, 

Abram zapadł w głęboki sen 

i opanowało go uczucie lęku, 

jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. 

A kiedy słońce zaszło 

i nastał mrok nieprzenikniony, 

ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca 

i ogień niby gorejąca pochodnia 

i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. 

Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 

»Potomstwu twemu daję ten kraj, 

od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 27 (26), 1BCDE. 7-8. 9ABC. 13-14 (R.: 1B) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

Usłysz, PANIE, kiedy głośno wołam, 

zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 

O TOBIE mówi serce moje: 

„Szukaj JEGO oblicza!” 

Będę szukał oblicza TWEGO, PANIE. 

Nie zakrywaj przede mną SWOJEJ twarzy, 

nie odtrącaj w gniewie TWEGO sługi. 

TY jesteś moją pomocą, 

więc mnie nie odrzucaj. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 3, 17 – 4, 1 
Bracia, 

bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami 

i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, 

jak tego wzór macie w nas. 

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża CHRYSTUSOWEGO, 

o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 

Ich losem — zagłada, 

ich bogiem — brzuch, 

a chwała — w tym, czego winni się wstydzić. 

To ci, których dążenia są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako ZBAWCY wyczekujemy PANA JEZUSA CHRYSTUSA, 

który przekształci nasze ciało poniżone 

w podobne do SWEGO chwalebnego ciała 

tą mocą, jaką może ON także wszystko, co jest, 

SOBIE podporządkować. 

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię — 

radości i chwało moja! — 

tak trwajcie mocno w PANU, umiłowani! 

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. ŁUKASZAŁK 9, 28B-36 
JEZUS wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba 

i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd JEGO twarzy się odmienił, 

a JEGO odzienie stało się lśniąco białe. 

A oto dwóch mężów rozmawiało z NIM. 

Byli to Mojżesz i Eliasz. 

Ukazali się oni w chwale 

i mówili o JEGO odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 

Gdy się ocknęli, ujrzeli JEGO chwałę 

i obydwu mężów, stojących przy NIM. 

Gdy oni się z NIM rozstawali, 

Piotr rzekł do JEZUSA: 

„MISTRZU, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawimy trzy namioty: 

jeden dla CIEBIE, 

jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Nie wiedział bowiem, co mówi. 

Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; 

zlękli się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: 

»To jest SYN MÓJ, WYBRANY, JEGO słuchajcie!« 

W chwili gdy odezwał się ten głos, 

okazało się, że JEZUS jest sam. 

A oni zachowali milczenie 

i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli 

o tym, co zobaczyli. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transfiguration_bloch.jpg
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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.). 

 17.III (niedziela): 
 Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 

Po Mszach św. ministranci zbierają ofiary z przeznacze-

niem na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes. 
 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-

komunijnych. 

 22.III (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca o 1800 Msza św. 
w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwą „RÓŻAŃCA RO-
DZICÓW ZA DZIECI”. Po niej modlitewne spotkanie. Zapraszamy! 

 24.III (niedziela): Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna wielko-
postną zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla naj-
uboższych rodzin z naszej parafii. Produkty tradycyjnie bę-
dzie można składać do koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za wszystkie dary z góry – Bóg zapłać! 

 25–27.III (poniedziałek–środa): Rekolekcje dla dzieci szkół podsta-
wowych i młodzieży gimnazjalnej o 900–1500, prowadzone 
przez kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 24.III, na sumie. 
 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 darczyńcom 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 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.III 
(poniedziałek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 † Mieczysława ADAMCZYKA, w 2. rocznicę śmierci 

19.III 
(wtorek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Józefa, Jana, Petroneli, Jana, Wandy i Genowefy 

SZUSTKOWSKICH 

20.III 
(środa) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 
† Józefa, Bronisławy i Józefa WARGOCKICH, 

Elżbiety i Adama WILCZAKÓW 

21.III 
(czwartek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 † Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH 

22.III 
(piątek) 

730 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

23.III 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

24.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa NOGALA, Henryka NOGALA 

rodziców Józefa i Józefy, 

Stefanii, Jana, Bogdana i Zofii JASKÓW 

1030 † Jana STĘPNICKIEGO, w rocznicę śmierci 

1200 † Stanisława i Bożeny ZYCHÓW, w rocznicę śmierci 

1800 † Leszka GRZYBOWSKIEGO 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA IV — PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ 

Podczas uczty weselnej w Kanie, gdy MARYJA zauważyła zakłopotanie gospodarzy 

i poprosiła swojego BOSKIEGO SYNA, aby zdziałał pierwszy cud, odpowiedział: »Nie 

nadeszła jeszcze MOJA godzina«, lecz, pod wpływem JEJ nalegania, uprzedził SWĄ 

godzinę i przemienił wodę w wino. 

Powiedział, że »JEGO godzina jeszcze nie nastąpiła«. Lecz JEGO godzina była rów-

nież JEJ godziną, którą nadeszła teraz. W Kanie przemienił wodę w wino. W dro-

dze na Kalwarię wino przemieniło się w krew. Jest to podniosła godzina konse-

kracji, dzięki której MARYJA jednoczy się z cierpieniami swojego BOSKIEGO SYNA, 

aby ocalić świat od straszliwego zakłopotania grzechu i od braku odkupieńczego 

wina miłości BOGA. Była to godzina, w której wyobrażenie świata o miłości zostało 

odwrócone, gdyż SYN wezwał swoją MATKĘ do tego, by cierpiała. Miłość nie jest 

zatem tożsama z posiadaniem; oznacza ona bycie posiadanym; jest ona 

oddawaniem samego siebie za bliźniego. Nikt nigdy nie kochał JEZUSA tak jak 

MARYJA; dlatego nikt nigdy nie cierpiał za JEZUSA tak jak MARYJA. 

Modlitwa: MARYJO, najdroższa MATKO, w TWEJ godzinie boleści dużo płacisz za przywilej 

TWOJEGO Niepokalanego Poczęcia! Czynisz nawet więcej, albowiem TWÓJ obecny ból 

jest bólem porodowym, poprzez który stajesz się MATKĄ rodzaju ludzkiego, podobnie 

jak w Betlejem stałaś się MATKĄ JEZUSA, TWEGO PIERWORODNEGO. Zatem naprawdę 

jesteś moją MATKĄ, nie ze względu na kurtuazyjny tytuł, ale ze względu na bóle 

porodowe. Naucz mnie, MATKO, rozumieć, że JEZUS powołuje do cierpienia tych, 

których kocha. PAN JEZUS zachowuje najlepsze wino SWOJEJ miłości na godzinę, 

w której najbardziej jej potrzebujemy; pozwól, aby i CIEBIE trzymał blisko nas, kiedy 

potrzebujemy CIĘ najbardziej — we wszystkich próbach i pokusach, a w szczególności 

w godzinie śmierci. 

STACJA V — SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ 

Grzeszni ludzi nie życzyli naszemu ZBAWICIELOWI jedynie śmierci; chcieli, żeby był to 

szczególny rodzaj śmierci: na krzyżu — znaku sprzeciwu. Aby wyczerpanie i osła-

bienie CHRYSTUSA nie pozbawiło ich możliwości rozpostarcia naszego PANA, 

sztandaru zbawienia, na Krzyżu Kalwarii, zmusili Szymona z Cyreny, aby MU 

pomógł. Szymon widział w krzyżu jedynie ciężar drewna; nie widział ciężaru 

grzechów tego świata i dlatego początkowo był jedynie niechętną pomocą, 

przymuszonym pomocnikiem. Kilka minut spędzonych w słodkim towarzystwie 

JEZUSA zmieniło jednakże jego postrzeganie sprawy. Niewola przemieniła się 

w wolność, przymus przemienił się w miłość, a niechęć — w słodką rezygnację. 

Ja również jestem taki jak Szymon w jego pierwszych chwilach: wiem o JEZUSIE, 

ale GO nie znam. Obawiałem się udziału w JEGO Krzyżu i dlatego kochałem za ma-

ło, ponieważ niewiele wiedziałem. Zbyt często nalegałem, by rozpoczynać daną 

rzecz od przyjemności, podczas gdy przyjemność powinna być uwieńczeniem 

danej rzeczy. 

Modlitwa: Daj mi, o JEZU, zrozumienie tej wielkiej tajemnicy, że Krzyż przeraża tylko 

na odległość, że jego cień jest straszniejszy niż jego rzeczywistość, że jego odłamki są 

okropniejsze od jego belek, że łatwiej dźwigać cały Krzyż niż jego część. Powiedziałeś 

nam, najdroższy ZBAWICIELU, że musimy wziąć nasz krzyż codzienny i naśladować CIĘ. 

Pozwól zatem, gdy krzyż stanie między TOBĄ a mną, tak jak stanął między TOBĄ 

a Szymonem, abym radował się widokiem śladu TWOICH stóp i podążał za nim, tak jak 

czynił to Szymon, dopóki nie stanę się nieschwytanym jeńcem TWOJEJ słodkiej 

miłości. 

STACJA VI — WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI 

Szymon Cyrenejczyk, który pomógł Jezusowi z JEGO ciężarem, był delikatnym 

przypomnieniem, że człowiek powołany jest do wzniosłego zadania dźwigania 

Krzyża. Lecz kobieta ma również swą rolę do odegrania, a owego strasznego dnia 

Weronika, z typowym dla kobiet przenikliwym wzrokiem, wpatrując się w posinia-

czoną i pomazaną kurzem i krwią twarz, dojrzała w niej oblicze BOSKOŚCI. 

Z pełnym odwagi szacunkiem przyłożyła ręcznik do JEGO oblicza i, jakby w przypo-

mnieniu, że podobieństwo między CHRYSTUSEM a nami jest najdoskonalsze w cier-

pieniu i bólu, ZBAWICIEL, podążając nie na górę Tabor lecz na Kalwarię, pozostawił 

na nim odcisk SWOJEJ przepełnionej BOSKIM bólem twarzy. 

Modlitwa: PANIE JEZU, w dniu, w którym odrodziłem się na nowo z wody i DuchA 

ŚWIĘTEGO, znak TWEGO Krzyża został odciśnięty na mojej duszy, a napis TWOJEGO 

cierpienia został wyryty w mojej duszy. Tego dnia zapytałeś mnie: »Czyj napis widnieje 

na niej?«. Skoro jest on TWÓJ, pozwól mi oddać BOGU rzeczy, które do NIEGO należą. 

Pozwól, abym, niczym Weronika, z pełnym odwagi szacunkiem zawsze nosił TWÓJ 

wizerunek, odbity nie na tkaninie, lecz na żywej tablicy mojego serca […] 

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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