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Początkiem grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia w słowo BOGA, w JEGO życzliwość i wierność… [KKK, 215, fragm.] 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPWT 26, 4-10 
Mojżesz powiedział do ludu: 

„Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, 

BOGA twego. 

A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec PANA, BOGA swego: 

'Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w nie-

wielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas 

ciężkie roboty przymusowe. 

Wtedy wołaliśmy do PANA, BOGA ojców naszych. PAN usłyszał nasze 

wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. 

Wyprowadził nas PAN z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem 

wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. 

Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mle-

ko i miód. 

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, PANIE'. 

Rozłożysz je przed PANEM, BOGIEM swoim. Oddasz pokłon PANU, BOGU 

swemu”. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: POR. 15B) 

REFREN: Bądź ze mną, PANIE, w moim utrapieniu 

Kto się w opiekę oddał NAJWYŻSZEMU 

i w cieniu WSZECHMOCNEGO mieszka, 

mówi do PANA: „TY jesteś moją ucieczką i twierdzą, 

BOŻE mój, któremu ufam”. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 

a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 

Bo rozkazał SWOIM aniołom, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 

abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka podepczesz. 

«JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE, 

osłonię go, bo poznał MOJE imię. 

Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham 

i będę z nim w utrapieniu, 

wyzwolę go i sławą obdarzę». 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRZ 10, 8-13 
Bracia: 

Cóż mówi Pismo? 

„Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. 

A jest to słowo wiary, którą głosimy. 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS jest PANEM, i w sercu 

swoim uwierzysz, że BÓG GO wskrzesił z martwych – osiągniesz 

zbawienie. 

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie 

jej ustami – do zbawienia. 

Wszak mówi Pismo: 

„Żaden, kto wierzy w NIEGO, nie będzie zawstydzony”. 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. 

Jeden jest bowiem PAN wszystkich. 

ON to rozdziela SWE bogactwa wszystkim, którzy GO wzywają. 

Albowiem «każdy, kto wezwie imienia PAŃSKIEGO, będzie zbawiony». 

AKLAMACJAMT 4, 4B Chwała TOBIE, SŁOWO BOŻE 

«Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH» 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA ŁK 4, 1-13 

Pełen DUCHA ŚWIĘTEGO, powrócił JEZUS znad Jordanu, a wiedziony był przez 

DUCHA na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. 

Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. 

Rzekł MU wtedy diabeł: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 

chlebem”. 

Odpowiedział mu JEZUS: 

«Napisane jest: 'Nie samym chlebem żyje człowiek'». 

Wówczas powiódł GO diabeł w górę, pokazał MU w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł do NIEGO: 

„TOBIE dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 

pokłon, wszystko będzie TWOJE”. 

Lecz JEZUS mu odrzekł: 

«Napisane jest: 'PANU, BOGU swemu, będziesz oddawał pokłon i JEMU 

samemu służyć będziesz'». 

Zawiódł GO też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni 

i rzekł do NIEGO: 

„Jeśli jesteś SYNEM BOŻYM, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: 

'Aniołom SWOIM da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach 

nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień'”. 

Lecz JEZUS mu odparł: 

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

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od NIEGO do czasu. 

 

KUSZENIE CHRYSTUSA 

Obraz współczesny (?) źródło: hrissullivanministries.com 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
za ZBAWICIELEM niosącym Krzyż z krzyżem SWOIM 

to jest zasada wszech-harmonii w chrześcijaństwieCYPRIAN KAMIL NORWID 

PROLOG — BĄDŹ POZDROWIONY W IMIENIU CHRYSTUSA 

do ciebie który pójdziesz tą drogą krzyżową 

by odnaleźć sens życia trudu i cierpienia 

mówię bądź pozdrowiony w imieniu CHRYSTUSA 

niech każda stacja będzie rachunkiem sumienia 

bo idąc za CHRYSTUSEM idziemy do nieba 

przez płacz i łzy radości krzyki i milczenie 

przez czułą przełęcz serca góry naszych trudów 

przez krzyż i wolną Polskę miłość i cierpienie 

bądź pozdrowiony tutaj gdzie BÓG idzie z TOBĄ 

pochylony pod krzyżem szyderstwem i bólem 

bo świat MU wciąż nakłada ciężkie brzemię grzechu 

i w bliźnim nie potrafi powitać GO czule 

a ON idzie i pada wstaje i przechodzi 

między nami wciąż żywy w cierniowej koronie 

z tylu krzyży na nas patrzysz miłosierny BOŻE 

ilu nas wyciągnęło CI pomocne dłonie 

a ilu z nas podbiegło w odruchu miłości 

z chustą miłosierdzia do bliźnich w potrzebie? 

ilu nas swym ramieniem podparło CHRYSTUSA 

oddając bliźnim ufnie małą cząstkę siebie 

bo idąc za CHRYSTUSEM idziemy do nieba 

tak jak ON pochyleni trudem i ranami 

ale ON tylko może pokazać nam drogę 

dlatego ciągle idzie by być razem z nami 

i to ON nas podnosi tyle razy w drodze 

miłością naszych bliźnich w sercu których czeka 

by obudzić gdy zaśnie zmęczone sumienie 

w sercu każdego na ziemi grzesznego człowieka 

https://chrissullivanministries.com/what/34434-what-were-the-temptations-of-jesus-christ-574-647.php
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 

odprawiane 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.). 

 W związku z wojną na Ukrainie prosimy! osoby, które mogły-

by i chciały włączyć się do akcji pomocy przyjmując (w razie 
potrzeby) uchodźców pod swój dach, by zgłosiły taką chęć 
do któregoś z naszych duszpasterzy. 

 6.III (niedziela): 

 Po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek na po-
moc naszym potrzebującym sąsiadom na Ukrainie. 

 Po Gorzkich Żalach spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 W ramach ogólnopolskiej akcji „Caritas pomaga Ukrainie” 

przez dwa najbliższe tygodnie Parafialny Zespół Caritas 
prowadzi zbiórkę rzeczową: 

 Lista artykułów, które można ofiarować, znajduje się na 
kartkach wyłożonych w kościele, na stoliku przy chórze. 

 Ta sama akcja prowadzona jest równolegle w Szkole 
Podstawowej w Słomczynie. 

Za wszystkie dary serdeczne Bóg zapłać! 

 W WIELKIM POŚCIE zapraszamy! wszystkich parafian, a szcze-

gólnie dzieci, do włączenia się w akcję SKARBONKA. 
 Zrezygnujmy z konkretnych przyjemności, a zaoszczędzo-

ne środki przeznaczmy na rzecz potrzebujących pomocy. 

 Lokujmy je w specjalnych skrabonkach, które przygoto-

wała Caritas, a które wyłożone są przy wyjściu z kościoła 
i które należy zabrać ze sobą do domów. 

 Po 40 dniach Wielkiego Postu przynieśmy! je ze swoimi 

darami do kościoła. 
 Chrzty w marcu w 4. niedzielę miesiąca, 27.III, na sumie. 

Zgłoszenia do 18.III w kancelarii parafialnej. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 20.III po sumie, w kościele. 

 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 remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jerzy LATOS 18.II.2022 l. 76 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.III 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Bolesława ZDUŃCZYKA, w rocznicę śmierci., 

Andrzeja KWIETNIA i Arkadiusza BARANA 

8.III 
(wtorek) 

730 
† Kazimierza i Danuty ROLA, 

Kazimierza i Marii CHUDZYŃSKICH 

1800 † Janiny BUDYTY 

9.III 
(środa) 

730 † Bolesława Mariana MILEWSKIEGO, w 50. rocznicę śmierci 

1800 

† Mariana i Bogumiły BOROWSKICH, 

Stanisława i Władysławy BOROWSKICH, 

Henryka i Leokadię ŻUBERÓW, Ryszarda MALINOWSKIEGO 

10.III 
(czwartek) 

730 † o. Placyda GALIŃSKIEGO OSB  

1800 

† Leokadii i Walentego KANABUSÓW, 

ich rodziców, Izabeli i Henryka KANABUSÓW,  

 Zofii i Henryka KURKÓW 

11.III 
(piątek) 

730 † Cecylii, Jana, Ireny, Elżbiety i Pawła 

1800 † Zenona, Heleny i Stanisława BIERNACKICH 

12.III 
(sobota) 

730 † Krystyny i Henryka ZARONÓW 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.III 
(niedziela) 

845 † Stefanii i Jana PSZKITÓW 

1030 
† Jadwigi STAWIEREJ, w 13. rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin STAWIEREJÓW i GRAJEWSKICH 

1200 
† Anny OBCOWSKIEJ 

† Krystyny BUJEŃCZYK, z racji imienin 

1800 † Ryszarda CZUBAJA, w 12. rocznicę śmierci 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA I — KAŻDY Z NAS JEST PIŁATEM 

idę za TOBĄ z bólem poprzez swoje życie 

każdy ma swą Golgotę TY wiesz o tym PANIE 

przywalony krzyżem świata poraniony grzechem 

pozwól i nam na nasze kiedyś zmartwychwstanie 

obyśmy już nigdy JEZU nie myli swych rąk 

gdy trzeba będzie stanąć po właściwej stronie 

i byśmy byli gotowi gdy nadejdzie czas 

przyjąć koronę z cierni i na swoje skronie 

i by nas nie łudziły błyskotki i pycha 

choć byśmy mieli płacić za swą wierność krwawo 

by prawda oraz prawość były w naszych sercach 

i zawsze ponad nami stało TWOJE prawo 

byśmy umieli wybrać tę właściwą drogę 

spośród wielu które będą kusić nas złudzeniem 

oraz by Prawda w nas była mocniejsza niż lęk 

by nas nie przestraszyło kłamstwo i cierpienie 

każdy z nas jest Piłatem gdy stajemy w grzechu 

tyle razy przed TOBĄ łamiąc przykazania 

grzech ciężki jest wyrokiem śmierci dla CHRYSTUSA 

i my idziemy ku śmierci w imię zmartwychwstania 

zaufajmy więc krzyżom które los nam wkłada 

ten kto czyni wolę BOGA tego ON ocala 

kto widzi sens cierpienia ten idzie z CHRYSTUSEM 

ku wieczności co z mroku śmierci nas wyzwala 

STACJA II — OBYM NIGDY NIE STCHÓRZYŁ PRZED ZADANIEM KRZYŻA 

chodźmy za naszym PANEM od stacji do stacji 

chociaż świat nami gardzi szydzi i ubliża 

droga do zbawienia prowadzi pod górę 

od cierpienia do cierpienia aż po bramę krzyża 

bo to krzyż jest tą drogą co wiedzie do BOGA 

nim go doniesiesz nieraz obrzucą CIĘ błotem 

nie ma łatwiejszej drogi aby dojść do NIEGO 

każdy z nas go poniesie na swoją Golgotę 

ile krzyży włożyłem na TWOJE ramiona 

gdy mi było za ciężko z brzemieniem sumienia 

bo mi było wygodniej nie myśleć o grzechu 

zapominając CHRYSTE TWOJEGO cierpienia 

gdy cię przygniotą grzechy tak ciężko jak krzyże 

wstań tak jak JEZUS z wiarą ON cię nie zostawi 

dźwigając razem z tobą aż do bramy nieba 

twój los człowieczy póki cię nie zbawi 

pozwól mi PANIE zrozumieć krzyż i mój i TWÓJ 

poprzez każde doświadczenie cierpienie i czyn 

przez los mego narodu wstającego z kolan 

i miłość która jest większa niż krzyż ludzkich win 

obym nigdy nie stchórzył przed zadaniem krzyża 

gdy mnie JEZU będziesz w krzyżu bliźnich wołał 

obym nigdy nie zasnął pokonany smutkiem 

i poszedł ufnie za TOBĄ i CIĘ naśladował 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1.I.1947. Miejsce Piastowe) 

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.swzygmunt.knc.pl/

