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Przemienienie „jest sakramentem powtórnego odrodzenia”: zapowiada nasze zmartwychwstanieŚW. TOMASZ Z AKWINU, SUMMA THEOLOGIAE, III, 45, 4, AD 2. [KKK, 556, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE — CARRACCI, Ludwik (1555, Bolonia – 1619, Bolonia) 

1594, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bolonia; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 12, 1-4A 

PAN BÓG rzekł do Abrama: 

»Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 

i z domu twego ojca 

do kraju, który ci ukażę. 

Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 

będę ci błogosławił 

i twoje imię rozsławię: 

staniesz się błogosławieństwem. 

Będę błogosławił tym, 

którzy tobie błogosławić będą, 

a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, 

i JA będę złorzeczył. 

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo 

ludy całej ziemi«. 

Abram udał się w drogę, 

jak mu PAN rozkazał. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 33 (32), 4-5. 18-19. 20 I 22 (R.: POR. 22)) 

REFREN: Okaż SWĄ łaskę ufającym TOBIE 

Słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują JEGO łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje PANA, 

ON jest naszą pomocą i tarczą. 

PANIE, niech nas ogarnie TWOJA łaska, 

według nadziei pokładanej w TOBIE. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 TM 1, 8B-10 

Najdroższy: 

Weź udział w trudach i przeciwnościach 

znoszonych dla Ewangelii mocą BOŻĄ! 

ON nas wybawił 

i wezwał świętym powołaniem 

nie na podstawie naszych czynów, 

lecz stosownie do WŁASNEGO postanowienia 

i łaski, która nam dana została 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE 

przed wiecznymi czasami. 

Ukazana zaś została ona teraz 

przez pojawienie się naszego ZBAWICIELA, 

CHRYSTUSA JEZUSA, 

który zniweczył śmierć, 

a na życie i nieśmiertelność 

rzucił światło przez Ewangelię. 

AKLAMACJAMT 17, 5 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Z obłoku świetlanego 

odezwał się głos OJCA: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, 

JEGO słuchajcie« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 17, 1-9 

JEZUS wziął z sobą Piotra, 

Jakuba oraz brata jego, Jana, 

i zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. 

Tam przemienił się wobec nich: 

twarz JEGO zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. 

A oto ukazali się im Mojżesz 

i Eliasz, rozmawiający z NIM. 

Wtedy Piotr rzekł do JEZUSA: 

„PANIE, 

dobrze, że tu jesteśmy; 

jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 

jeden dla CIEBIE, 

jeden dla Mojżesza 

i jeden dla Eliasza”. 

Gdy on jeszcze mówił, 

oto obłok świetlany osłonił ich, 

a z obłoku odezwał się głos: 

»To jest MÓJ SYN umiłowany, 

w którym mam upodobanie, 

JEGO słuchajcie!» 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz 

i bardzo się zlękli. 

A JEZUS zbliżył się do nich, 

dotknął ich i rzekł: 

»Wstańcie, 

nie lękajcie się!« 

Gdy podnieśli oczy, 

nikogo nie widzieli, 

tylko samego JEZUSA. 

A gdy schodzili z góry, 

JEZUS przykazał im, mówiąc: 

»Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

aż SYN CZŁOWIECZY zmartwychwstanie«. 

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

 8.III (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 
pomocy misjonarzom. 

 JANmagedon – bieg z 17 przeszkodami, o 1000, na tra-
sie 3 km, zaczynający się w OSP Kawęczynek: 
 Wpisowe – 50 zł (w tym pamiątkowa koszulka, 

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

 Dochód – na pomoc 13-letniemu parafianinowi, 
oczekującemu na kosztowną (ok. 159 tys.) operację 
wydłużenia nogi przez wybitnych specjalistów z Flo-
rydy, USA. 

 14.III (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 15.III (niedziela): 

 Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie. 

 Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna wielkopostną 
zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla najuboż-
szych rodzin z naszej parafii. Produkty tradycyjnie będzie 
można składać do koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIE-
USTAJĄCEJ POMOCY. 
Za wszystkie dary z góry – Bóg zapłać! 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Teresa BURACZYŃSKA-MAĆKOWIAK  26.II.2020 l. 76 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.III 
(poniedziałek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci, 

Andrzeja KWIETNIA, 

Arkadiusza BARANA 

10.III 
(wtorek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 + o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB 

11.III 
(środa) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, w 2. rocznicę śmierci 

12.III 
(czwartek) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

13.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

14.III 
(sobota) 

730 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.III 
(niedziela) 

845 † Mieczysława ADAMCZYKA, w 3. rocznicę śmierci 

1030 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1200 † Małgorzaty SZYMCZYKIEWICZ 

1800 † Stanisława i Bożenny ZYCHÓW, w rocznicę śmierci 

DROGA KRZYŻOWA WG STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 
STACJA IV — JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 

TWOJA MATKA jest dla CIEBIE pomocą… 

ONA zawsze przyjdzie, 

jak przyszła do CIEBIE, 

przedzierając się przez kordony żołnierzy 

i przez ciekawski tłum. 

Czyż miałbym zwątpić, 

że przyjdzie i do mnie? 

STACJA V — SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ 

Aby udźwignąć krzyż BOGA-CZŁOWIEKA, 

potrzebni są ludzie. 

MARYJA nie niosła krzyża CHRYSTUSA, 

ale człowiek wracający z pola, 

od swoich spraw i kłopotów, 

od codziennej pracy. 

On był przymuszony dźwigać krzyż. 

Tacy ludzie muszą stanąć przy TOBIE… 

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

