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Kuszenie na pustyni ukazuje JEZUSA, pokornego MESJASZA, który odnosi zwycięstwo nad Szatanem przez całkowite przylgnięcie do zamysłu zbawienia zamierzonego przez OJCA. [KKK, 566.] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

KUSZENIE CHRYSTUSA — SURIKOW, Wasyl (1848, Krasnojarsk – 1916, Moskwa) 

1872; Sankt Petersburg; źródło: www.wikiart.org 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 9, 8-15 
Tak rzekł BÓG do Noego i do jego synów: 

«Oto JA zawieram przymierze z wami 

i z waszym potomstwem, 

które po was będzie; 

z wszelką istotą żywą, 

która jest z wami: 

z ptactwem, 

ze zwierzętami domowymi i polnymi, 

jakie są przy was, 

ze wszystkimi, które wyszły z arki, 

z wszelkim zwierzęciem na ziemi. 

Zawieram z wami przymierze, 

tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu 

żadna istota żywa 

i już nigdy nie będzie potopu 

niszczącego ziemię». 

Po czym BÓG dodał: 

«A to jest znak przymierza, 

które JA zawieram z wami 

i każdą istotą żywą, 

jaka jest z wami, 

na wieczne czasy: 

Łuk mój kładę na obłoki, 

aby był znakiem przymierza 

między MNĄ a ziemią. 

A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią 

i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 

wtedy wspomnę na MOJE przymierze, 

które zawarłem z wami 

i z wszelką istotą żywą, 

z każdym człowiekiem; 

i nie będzie już nigdy wód potopu 

na zniszczenie żadnego istnienia». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 6 I 7BC. 8-9 (R.: POR. 10) 

REFREN: Drogi TWE, PANIE, to łaska i wierność 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, PANIE, 

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Tylko o mnie pamiętaj w SWOIM miłosierdziu 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 18-22 
Najdrożsi: 

CHRYSTUS raz jeden umarł za grzechy, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do BOGA przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, 

ale powołany do życia przez DUCHA. 

W NIM poszedł ogłosić zbawienie 

nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 

niegdyś nieposłusznym, 

gdy za dni Noego cierpliwość BOŻA naczekiwała, 

a budowana była arka, 

w której niewielu, 

to jest osiem dusz, 

zostało uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem 

ratuje was ona we chrzcie 

nie przez obmycie brudu cielesnego, 

ale przez zobowiązanie dobrego sumienia 

wobec BOGA – 

dzięki zmartwychwstaniu JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON jest po prawicy BOŻEJ, 

gdyż poszedł do nieba, 

gdzie poddani MU zostali aniołowie 

i Władze, 

i Moce. 

AKLAMACJAMT 4, 4B Chwała TOBIE, SŁOWO BOŻE 

«Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust BOŻYCH» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW, MARKAMK 1, 12-15 

DUCH wyprowadził JEZUSA na pustynię. 

A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 

kuszony przez Szatana, 

i był ze zwierzętami, 

aniołowie zaś MU służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, 

JEZUS przyszedł do Galilei 

i głosił Ewangelię BOŻĄ. 

Mówił: 

«Czas się wypełnił 

i bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię!» 

https://www.wikiart.org/en/vasily-surikov/temptation-of-christ-1872
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii odprawiane są 

według następującego porządku: 
 DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek WIELKIEGO POSTU: 

 o 1630 (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.). 

 21.II (niedziela): 
 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 
odległości od innych osób. 

 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do 1. Komunii św. 
 Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. 

 DOMOWY KOŚCIÓŁ w naszej parafii zaprasza! małżeństwa 

zainteresowane pogłębianiem swojego życia małżeńskiego, 
rodzinnego i religijnego na krótkie spotkanie informacyjne 
po Mszy św. o 1030, w domu rekolekcyjnym. 

 26.II (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

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

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 28.II, na sumie. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% PODATKU 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 

zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. Wszystkim dobroczyńcom Caritas 
z góry składamy serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją 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! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Pelagia LEWANDOWSKA  6.II.2021 l. 90 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.II 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

23.II 
(wtorek) 

730 
o pancerz BOŻEJ miłości i rozproszenie ciemności 

serc i dusz narodu polskiego 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

24.II 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

25.II 
(czwartek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 † ks. Adama SZKÓPA 

26.II 
(piątek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.II 
(sobota) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
† Heleny, Stefana i Kamila RAWSKICH, 

Józefa i Kazimiery BIELAWSKICH, 

Marianny i Stanisława WIEWIÓRÓW 

28.II 
(niedziela) 

845 † Kazimierza MAGDZIARZA 

1030 w intencji BOGU wiadomej 

1200 † Haliny SALAMONIK, w 10. rocznicę śmierci 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

MODLITWA WSTĘPNA 

PANIE JEZU CHRYSTE, dzisiejsze stacje Drogi Krzyżowej chcemy przejść wraz 

ze św. Janem od Krzyża, nauczycielem ścieżek prowadzących do zjednoczenia 

z BOGIEM, do którego powołany jest każdy człowiek. 

Święty powie: „Im czystsza i doskonalsza jest dusza trwająca w żywej wierze, tym 

więcej ma wlanej miłości BOGA”„Droga na Górę Karmel”, 29, 6. 

Dlatego dziś prosić CIĘ pragniemy o łaskę mocnej wiary i ducha wyrzeczenia 

dla nas samych i wszystkich wierzących, byśmy mogli prawdziwie doświadczyć 

BOGA w tym życiu, a potem bez końca cieszyli się NIM w wieczności. 

STACJA I — SKAZANIE 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE 

i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ 

 świat odkupić raczył. 

WYBIERZMY TO, CO WYBRAŁ JEZUS – OFIARĘ 

„Staraj się zawsze skłaniać nie do tego 

co łatwiejsze, lecz do tego co trudniejsze. 

Nie do tego co przyjemniejsze, lecz do tego 

co nieprzyjemniejsze. Nie do tego co sma-

kowitsze, lecz do tego co niesmaczne. 

Nie skłaniaj się do tego co daje odpoczynek, 

lecz do tego co wymaga trudu. Nie do tego 

co daje pociechę, lecz do tego co nie jest 

pociechą. Nie do tego co większe, lecz do te-
go co mniejsze. Nie do tego co wzniosłe 

i cenne, lecz do tego co wzgardzone. 

Nie do pragnienia czegoś, lecz do niepragnienia niczego. Nie wybieraj w rzeczach 

tego co lepsze, lecz to co gorsze, znosząc dla JEZUSA CHRYSTUSA ogołocenie, braki, 

ubóstwo w stopniu możliwym w tym życiu”. 

— JEZU, przyjmujący wyrok śmierci, daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

STACJA II —PRZYJĘCIE KRZYŻA 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE 

i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ 

świat odkupić raczył. 

NIE SZUKAJMY JEZUSA BEZ KRZYŻA 

„.Jeżeli kiedykolwiek, przełożony czy ktoś 

inny usiłowałby ci wpoić naukę życia 

swobodnego i wygodnego, nawet gdyby ją 

potwierdzał cudami, nie wierz jej i nie stosuj. 

Przeciwnie, więcej pokuty i wyrzeczenia 

wszystkich rzeczy. Nie szukaj CHRYSTUSA bez 

krzyża”. 

— JEZU, dźwigający krzyż, daj nam wiarę 

żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, 

zmiłuj się nad nami. 

STACJA III — UPADEK 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE 

i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ 

świat odkupić raczył. 

OD JEZUSA CZERPMY MOC W CIEMNOŚCI, POKUSIE 

„Więcej brudu, nieczystości niesie z sobą 

dusza na drodze do BOGA, jeśli żywi w sobie 

choćby najmniejsze pożądanie świata, niż 

gdyby była obarczona wszystkimi, jakie 

tylko być mogą najbrzydszymi pokusami 

i ciemnościami, jeśli tylko nie zezwoli na nie. 

Wśród tego bowiem może iść ufnie 

do BOGA, spełniając wolę CHRYSTUSA, który 

mówi «Pójdźcie do MNIE wszyscy, którzy 

pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a JA 

was pokrzepię»MT 11, 28. 

— JEZU, upadający pod krzyżem, daj nam 

wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

— Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE, zmiłuj się nad nami. 

ŚW. JAN OD KRZYŻA (1542, Fontiveros – 1591. Úbedzie) 

il. DROGA KRZYŻOWA — CYGAN, Antoni Józef (ur. 1964, Zabrze), parafia pw. św.Pawła Apostoła, Zabrze; źródło: antonicygan.netgaleria.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://antonicygan.netgaleria.eu/?droga-krzyzowa-parafia-sw.pawla-apostola-w-zabrzu,12
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

