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CHRYSTUS przez swoją mękę wyzwolił nas od Szatana i od grzechu. Wysłużył nam nowe życie w DUCHU ŚWIĘTYM. JEGO łaska odnawia w nas to, co zniszczył grzech. [KKK, 1708] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 2, 7-9; 3, 1-7 

PAN BÓG ulepił człowieka z prochu ziemi 

i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 

wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. 

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, 

PAN BÓG umieścił tam człowieka, którego ulepił. 

Na rozkaz PANA BOGA wyrosły z gleby wszelkie drzewa 

miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące 

oraz drzewo życia w środku tego ogrodu 

i drzewo poznania dobra i zła. 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, 

które PAN BÓG stworzył. 

On to rzekł do niewiasty: 

„Czy rzeczywiście BÓG powiedział: 

Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

„Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 

tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, 

BÓG powiedział: 

Nie wolno wam jeść z niego, 

a nawet go dotykać, 

abyście nie pomarli”. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: 

„Na pewno nie umrzecie! 

Ale wie BÓG, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, 

otworzą się wam oczy 

i tak jak BÓG będziecie znali dobro i zło”. 

Wtedy niewiasta spostrzegła, 

że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 

że jest ono rozkoszą dla oczu 

i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała 

i dała swemu mężowi, który był z nią, 

a on zjadł. 

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy 

i poznali, że są nadzy; 

spletli więc gałązki figowe 

i zrobili sobie przepaski. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 51 (50), 3-4. 5-6B. 12-13. 14 I 17 (R.: POR. 3A) 

Zmiłuj się nade mną, BOŻE, w łaskawości SWOJEJ, 

w ogromie SWEJ litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko TOBIE SAMEMU zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed TOBĄ. 

Stwórz, BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od SWEGO oblicza 

i nie odbieraj mi ŚWIĘTEGO DUCHA SWEGO. 

Przywróć mi radość TWOJEGO zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

PANIE, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić TWOJĄ chwałę. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 5, 12-19 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, 

a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, 

ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, 

grzechu się jednak nie poczytuje, 

gdy nie ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza 

nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. 

On to jest typem TEGO, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, 

to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar BOŻY, 

łaskawie udzielony przez jednego CZŁOWIEKA, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, 

jak ze skutkiem grzechu 

spowodowanym przez jednego grzeszącego. 

Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, 

to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego 

śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, 

to o ileż bardziej ci, 

którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, 

królować będą w życiu z powodu JEDNEGO – 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

A zatem, jak przestępstwo jednego 

sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, 

tak czyn sprawiedliwy JEDNEGO 

sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie 

dające życie. 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wszyscy stali się grzesznikami, 

tak przez posłuszeństwo JEDNEGO 

wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

AKLAMACJAMT 4, 4B Chwała TOBIE, SŁOWO BOŻE 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 4, 1-11 
Duch wyprowadził JEZUSA na pustynię, 

aby był kuszony przez diabła. 

A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 

poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do NIEGO: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, powiedz, 

żeby te kamienie stały się chlebem”. 

Lecz ON mu odparł: 

»Napisane jest: 

'Nie samym chlebem żyje człowiek, 

ale każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH'«. 

Wtedy wziął GO diabeł do Miasta Świętego, 

postawił na szczycie narożnika świątyni 

i rzekł MU: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, rzuć się w dół, 

napisane jest bowiem: 

'Aniołom SWOIM da rozkaz co do ciebie, 

a na rękach nosić CIĘ będą, 

byś przypadkiem nie uraził SWEJ nogi o kamień'”. 

Odrzekł mu JEZUS: 

»Ale napisane jest także: 

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

Jeszcze raz wziął GO diabeł na bardzo wysoką górę, 

pokazał MU wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 

i rzekł do NIEGO: 

„Dam CI to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. 

Na to odrzekł mu JEZUS: 

»Idź precz, szatanie! 

Jest bowiem napisane: 

'PANU, BOGU swemu, będziesz oddawał pokłon 

i JEMU SAMEMU służyć będziesz'«. 

Wtedy opuścił GO diabeł, 

a oto przystąpili aniołowie i usługiwali MU. 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 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.). 

 1.III (niedziela): 

 Po GORZKICH ŻALACH spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 Na Mszę św. o 1800 zaproszeni są! rodzice i dzieci, które 

przygotowują się do 1. Komunii św. Po Mszy św. spotka-
nie z rodzicami. 

 Po Mszach św. zbierane są dary do puszek na pomoc 
13-letniemu parafianinowi oczekującemu na kosztowną 
operację wydłużenia nogi, której podejmą się specjaliści 
z Florydy. Koszt ok. 159 tys. Także: 
 8.III (niedziela): JANmagedon – o 1000, na trasie 3 km, 

z 17 przeszkodami, bieg zaczynający się w OSP 
Kawęczynek: 
 Wpisowe – 50 zł (w tym pamiątkowa koszulka, 

koktajl energetyczny, woda w bidonie oraz ciepły 
posiłek, kawa/herbata). Dochód – j.w. 

 Zapisy na www.zrzutka.pl/z/jangoss. 
 Pomóżmy! chłopcu spełnić marzenie o życiu bez kul! 

 6.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 DROGA KRZYŻOWA i Msza św. dla dzieci o 1545. 
 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 NASZEMU 

PANU, można wrzucać do specjalnej skrzynki w kościele. 
 7.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Uczcijmy! NIEPOKALANE SERCE MARYI nabożeństwem PIĘCIU 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym za grze-
chy przeciwko SERCU MARYI! – na Mszy św. o NIEPOKA-
LANYM SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY o 1800. 

 8.III (niedziela): Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek 
na rzecz pomocy misjonarzom. 

 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 22.III, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.III w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 15.III po sumie, w kościele. 

 15–24.IX: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. 
 Program – w kościele, na stoliku pod chórem. 

 7.VI (niedziela): Beatyfikacja Sługi Bożego Stefana kard. WYSZYŃ-
SKIEGO – w Warszawie, na Placu Piłsudskiego. 
Jest możliwość uzyskania kart wstępu do sektorów, na które 
Plac podzielony zostanie podczas uroczystości. Chętnych 
do udziału w tej uroczystości prosimy o zgłoszenie się 
do zakrystii lub kancelarii – do 14.III. 
Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy! do wzięcia udziału 

w tej uroczystości. 
 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 
wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom Caritas z góry składamy serdeczne 
podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
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! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Robert SITARZ, kawaler, i Ewelina GÓRSKA, panna, 
oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Waldemar ŁAZICKI  14.II.2020 l. 63 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.III 
(poniedziałek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 dziękczynna, w 80. rocznicę urodzin Elżbiety 

3.III 
(wtorek) 

730 † Henryki i Jerzego JONCZYKÓW 

1800 
† Grażyny i Kazimierza ŁĄCZYŃSKICH, 

dziadków ŁĄCZYŃSKICH i FABISIAKÓW 

4.III 
(środa) 

730 † Kazimiery, Jana i Alicji KORYTKÓW 

1800 † Danuty ROLA, w 16. rocznicę śmierci 

5.III 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.III 
(piątek) 

730 † Krzysztofa LISOWSKIEGO, w miesiąc po śmierci 

1545 † Zenobiusza SKONIECZNEGO, w miesiąc po śmierci 

1800 † Andrzeja MILEWSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci 

7.III 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 o nawrócenie grzeszników 

8.III 
(niedziela) 

845 
† Franciszki, Stanisława, Jana i Franciszki KORNASZEWSKICH, 

Franciszki, Jana i Władysława BRUDNIEWSKICH, 

Marianny GAWŁOWSKIEJ 

1030 
† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Genowefy i Mariana BUCZKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ 

1200 
† Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

† Kazimierza CHUDZIŃSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci 

1800 † Marianny OLESIŃSKIEJ, w 19. rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA WG STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 
JEZU CHRYSTE, TY mówiłeś, żeby wziąć na swoje ramiona krzyż i naśladować 

CIEBIE. Pragniemy CIĘ naśladować, chociaż siły nasze słabe. Ale gdy 

się chwiejemy, gdy nam trudno, gdy niekiedy chcemy się cofnąć z drogi, 

a może wydaje się nam, że już nie mamy sił, wtedy pozostajesz TY. 

Wystarczy oprzeć się o CIEBIE, przypomnieć sobie CIEBIE, jak TY wyglądałeś, 

a wtedy łatwiej nam iść dalej. 

STACJA I — JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 

Gdy TY jesteś skazany, wypełnia się wola OJCA. »Nie moja 

wola, ale Twoja niech się stanie«… 

Ja też jestem skazany. Też jestem obciążony, bo do mnie 

należy przejść przez życie. A życie jest nieraz straszliwą 

drogą krzyżową. 

STACJA II — JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 

TY chciałeś takiego znaku, który byłby wywyższeniem 

człowieka, żeby człowiek był widziany. 

I to więc, co ja dźwigam jako mój ciężar życiowy, jest 

również chciane przez CIEBIE, OJCZE, ten rodzaj mojej udręki, 

mojego cierpienia, mojego doświadczenia. 

STACJA III — JEZUS UPADA POD KRZYŻEM 

Może udźwignąć własny ciężar przychodzi mi łatwiej, ale 

udźwignąć ciężar mojego otoczenia, tych z którymi 

współżyję i współpracuję […] łatwe nie jest. 

A TWÓJ ciężar, CHRYSTE, pochodzi od nas. 

il. DROGA KRZYŻOWA NA ŚCIEŻCE KARD. WYSZYŃSKIEGO – klasztor ss. Nazaretanek, Komańcza; 
źródło: nazaretanki.przemyska.eu 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

http://www.zrzutka.pl/z/jangoss
http://nazaretanki.przemyska.eu/droga-krzyzowa/
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

