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Wszechświat widzialny jest […] również przeznaczony do przemienienia, „by… przywrócony do pierwotnego stanu, służył już bez żadnej przeszkody 

sprawiedliwym", uczestnicząc w ich chwale w JEZUSIE CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTAŁYMŚW. IRENEUSZ, ADVERSUS HAERESES, V, 32, 1. [KKK, 1047.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

ABRAHAM I IZAAK — szkoła VAN RĲN, Rembrandt Harmenszoon (1606, Lejden – 1669, Amsterdam) 

XVII/XVIII w., olejny na płótnie, 183.6×132.8 cm, Muzeum Sztuki i Archeologii, Uniw. Missouri; źródło: maa.missouri.edu 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 22, 1-2. 9-13. 15-18 
BÓG wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: 

«Abrahamie!» 

A gdy on odpowiedział: „Oto jestem” – powiedział: 

«Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, 

idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze 

na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 

A gdy przyszli na to miejsce, które BÓG wskazał, 

Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa 

i związawszy syna swego, Izaaka, 

położył go na tych drwach na ołtarzu. 

Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł PAŃSKI zawołał na niego z nieba i rzekł: 

„Abrahamie, Abrahamie!” 

A on rzekł: „Oto jestem”. 

Anioł powiedział mu: 

„Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 

Teraz poznałem, że boisz się BOGA, 

bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. 

Abraham, obejrzawszy się poza siebie, 

spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. 

Poszedł więc, wziął barana 

i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 

Po czym Anioł PAŃSKI przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

„«Przysięgam na SIEBIE», 

mówi PAN, 

«że ponieważ uczyniłeś to, 

a nie odmówiłeś MI syna twego jedynego, 

będę ci błogosławił 

i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie 

i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 

potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 

Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia 

takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, 

dlatego że usłuchałeś MEGO rozkazu»”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 116B (115), 10 I 15. 16-17. 18-19 (R.: POR. PS 116A [114], 9) 

REFREN: W krainie życia będę widział BOGA 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 

„Jestem w wielkim ucisku”. 

Cenna jest w oczach PANA 

śmierć JEGO wyznawców. 

O PANIE, jestem TWOIM sługą, 

TWYM sługą, synem TWOJEJ służebnicy. 

TY rozerwałeś moje kajdany, 

TOBIE złożę ofiarę pochwalną 

i wezwę imienia PANA. 

Wypełnię me śluby dla PANA 

przed całym JEGO ludem. 

W dziedzińcach PAŃSKIEGO domu, 

pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 8, 31B-34 
Bracia: 

Jeżeli BÓG z nami, któż przeciwko nam? 

ON, który nawet własnego SYNA nie oszczędził, 

ale GO za nas wszystkich wydał, 

jakże miałby także wraz z NIM wszystkiego nam nie darować? 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których BÓG wybrał? 

Czyż BÓG, który usprawiedliwia? 

Któż może wydać wyrok potępienia? 

Czy CHRYSTUS JEZUS, który poniósł za nas śmierć, 

co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy BOGA 

i przyczynia się za nami? 

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, MARKAMK 9, 2-10 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana 

i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 

Tam się przemienił wobec nich. 

JEGO odzienie stało się lśniąco białe, 

tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 

którzy rozmawiali z JEZUSEM. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 

„RABBI, dobrze, że tu jesteśmy; 

postawimy trzy namioty: 

jeden dla CIEBIE, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 

Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 

«To jest MÓJ SYN umiłowany, 

JEGO słuchajcie!» 

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, 

tylko samego JEZUSA. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 

o tym, co widzieli, 

zanim SYN CZŁOWIECZY nie powstanie z martwych. 

Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, 

co znaczy «powstać z martwych». 

https://maa.missouri.edu/
https://maa.missouri.edu/30-objects/9
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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.). 

 28.II (niedziela): 

 Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 
 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 

pomocy misjonarzom „Ad Gentes”. 

 5.III (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Po Mszy św. – do 2000 – adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. 
 Spowiedź 1. piątkowa – ½ godz. przed Mszą św. 

oraz podczas wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 6.III (sobota): 1. 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. 
 Po Mszy św. różaniec. 

 7.III (niedziela): 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 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! 

 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! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 
 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszły z naszego grona: 

śp. Krystyna SZATKOWSKA  18.II.2021 l. 66 

śp. Stanisława Maria ZAWADA  16.II.2021 l. 60 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.III 
(poniedziałek) 

730 
† Stanisława KOSZORKA, w 1. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

2.III 
(wtorek) 

730 o nawrócenie grzeszników 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

3.III 
(środa) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 
† Kazimierza, Anieli i Kazimierza OSIADACZÓW, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

4.III 
(czwartek) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 † Marianny KRYSIAK, w 1. rocznicę śmierci 

5.III 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

6.III 
(sobota) 

730 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1800 o nawrócenie grzeszników 

7.III 
(niedziela) 

845 
† Krystyny, Sylwestra i Wojciecha WENCŁAWIAKÓW, 

Genowefy i Mariana BUCZKÓW, 

Zofii KLEPAŃSKIEJ 

1030 † Wandy ODOLIŃSKIEJ 

1200 † Marianny KRYSIAK, w 1. rocznicę śmierci 

1800 w pewnej intencji 

MISTERIUM DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA IV — SPOTKANIE Z MATKĄ 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

BĄDŹ MĘŻNYM RYCERZEM CHRYSTUSA JAK MARYJA 

„Cechą dusz mężnych, szlachetnych i serc ofiarnych 

jest pozostawanie w tyle, by inni byli ponad nimi. 

I pragną raczej dawać niż otrzymywać, aż do oddania 

samych siebie, gdyż uważają za zbyt wielki ciężar 

posiadać samych siebie, a bardziej im się podoba 

być posiadanymi i wyzutymi z siebie. Jesteśmy 

bowiem bardziej własnością owego NIESKOŃCZONEGO 

DOBRA a niżeli swoją”„SŁOWA ŚWIATŁA I MIŁOŚCI”, SENT. 136. 

— JEZU, spotykający MATKĘ na drodze męki, 

daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

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

STACJA V — POMOC SZYMONA 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

CZYŃMY DOBRZE INNYM W UKRYCIU 

„Przyjemniejszy jest BOGU jeden uczynek, choćby 

najmniejszy, spełniony w ukryciu z pragnieniem, by 

o nim nie widziano, niż tysiące innych z pragnieniem 

pokazania ich ludziom. Kto bowiem z najczystszą 

miłością pracuje dla BOGA, nie tylko nie chce, by to lu-

dzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, by sam BÓG 

o tym wiedział i owszem, choćby się BÓG o tym nigdy 

nie dowiedział, on nie zaprzestałby spełniać nigdy 

tych czynności z tą samą radością i miłością 

bezinteresowną”OP. CIT. 20. 

— JEZU, przyjmujący pomoc Szymona, 

daj nam wiarę żywą i ducha wyrzeczenia. 

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

STACJA VI — OBRAZ BOGA NA CHUŚCIE WERONIKI 

— Kłaniamy CI się PANIE JEZU CHRYSTE i błogosławimy TOBIE, 

— żeś przez krzyż i mękę SWOJĄ świat odkupić raczył. 

ZACHOWAJMY BOŻY OBRAZ W DUSZY 

„Nie zajmuj się stworzeniami jeśli chcesz zachować 

w swej duszy jasny i prosty obraz BOGA. Opróżnij 

raczej i oddalaj swą duszę od nich a będziesz chodził 

w świetle BOŻYM, BÓG bowiem niepodobny jest 

do stworzeń”OP. CIT. 25. 

— JEZU, nagradzający czyn Weroniki, 

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/

