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Przemienienie […] przypomina nam […], że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa BOŻEGO”DZ 14, 22… [KKK, 556, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Z KSIĘGI RODZAJURDZ 15, 5-12. 17-18 
BÓG, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 

«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; 

potem dodał: 

«Tak liczne będzie twoje potomstwo». 

Abram uwierzył i PAN poczytał mu to za zasługę. 

Potem rzekł do niego: 

«JA jestem PAN, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby 

ci dać ten oto kraj na własność». 

A na to Abram: 

„O PANIE, mój BOŻE, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go 

na własność?” 

Wtedy PAN rzekł: 

«Wybierz dla MNIE trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 

barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i prze-

rąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 

zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpę-

dził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen 

i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. 

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się 

między tymi połowami zwierząt. 

Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 

«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki 

wielkiej, rzeki Eufrat». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 27 (26), 1BCDE. 7-8. 9ABC. 13-14 (R.: 1B) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

Usłysz, PANIE, kiedy głośno wołam, 

zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 

O TOBIE mówi serce moje: 

„Szukaj JEGO oblicza!” 

Będę szukał oblicza TWEGO, PANIE. 

Nie zakrywaj przede mną SWOJEJ twarzy, 

nie odtrącaj w gniewie TWEGO sługi. 

TY jesteś moją pomocą, 

więc mnie nie odrzucaj. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIANFLP 3, 17 – 4, 1 
Bracia, 

Bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, 

którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża CHRYSTUSOWEGO, o któ-

rych często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 

Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego 

winni się wstydzić. 

To ci, których dążenia są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako ZBAWCY wyczekujemy Pana JEZUSA CHRYSTUSA, który 

przekształci nasze ciało poniżone w podobne do SWEGO chwalebnego 

CIAŁA tą mocą, jaką może ON także wszystko, co jest, sobie 

podporządkować. 

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – 

tak trwajcie mocno w PANU, umiłowani! 

AKLAMACJAPOR. MT 17, 5 Chwała TOBIE, KRÓLU WIEKÓW 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos OJCA: 

«To jest MÓJ SYN umiłowany, JEGO słuchajcie». 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁK 9, 28B-36 

JEZUS wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd JEGO twarzy się odmienił, a JEGO odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z NIM. Byli to Mojżesz 

i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o JEGO odejściu, którego miał 

dopełnić w Jeruzalem. 

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 

JEGO chwałę i obydwu mężów, stojących przy NIM. Gdy oni się z NIM 

rozstawali, Piotr rzekł do JEZUSA: 

„MISTRZU, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden 

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

Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok 

i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: 

«To jest SYN MÓJ, WYBRANY, JEGO słuchajcie!» 

W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że JEZUS jest sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli 

o tym, co zobaczyli. 

 

PRZEMIENIENIE PAŃŚKIE — VECELLI Tiziano – Tycjan (ok. 1488-90, Pieve di Cadore – 1576, Wenecja) 

ok. 1560, olejny na płótnie, 240×240 cm, kościół pw. San Salvador, Wenecja; źródło: commons.wikimedia.org 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA III — PRZYGNIECIONY KRZYŻEM ŚWIATA 

PANIE jakże są piękne wokół TWOJE dzieła 

żywiołów wszystkich wokół niezwykła harmonia 

gdy idziemy przez życie skrzydlaci marzeniem 

od doliny do doliny od gronia do gronia 

ale TWA droga nie jest beztroskim spacerem 

przygnieciony krzyżem świata kamieniem sumienia 

padasz by nam pokazać wielką siłę wiary 

gdy nadludzkim wysiłkiem dźwigasz krzyż zbawienia 

po raz kolejny w drodze upadliśmy PANIE 

z krzyżem naszej Ojczyzny wśród szyderstwa wrogów 

bo dziś zawierzyliśmy mamonie i kłamstwu 

bo zapomnieliśmy wiernie wytrwać w BOGU 

w krwi skąpany Irak oraz Afganistan 

ten sam wróg od wieków pastwi się nad nami 

Ojczyzny naszej trzeba bronić tu nad Wisłą 

nie mieczem karabinem czołgiem czy bombami 

lecz miłością i dobrem nadzieją i wiarą 

dłonią otwartą chlebem podaną tonącym 

tyle krzyży nieśliśmy poprzez nasze dzieje 

więc jak Cyrenejczyk wspierajmy słabnących 

ci którym się wydaje że BOGA już nie ma 

i znaleźli już inną drogę do mądrości 

jeśli nie dziś to jutro staną wobec NIEGO 

spotkają GO na pewno w drodze do wieczności 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titian_Transfiguration_c1560_SanSalvador.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są 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 ramach ogólnopolskiej akcji „Caritas pomaga Ukrainie” 
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. 
 RÓŻANIEC jest najpotężniejszą bronią w walce o pokój 

między ludźmi. W związku z tym dzieci ze szkoły w Słomczy-
nie własnoręcznie wykonały małe RÓŻAŃCE W NARODOWYCH 

BARWACH UKRAINY. Dzieci proszą!, aby każdy, kto chce 

modlić się o pokój na Ukrainie, zabrał ze sobą RÓŻANIEC 
do domu i w tej intencji odmawiał go codziennie. 

 Marcowe intencje ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

O pokój na Ukrainie 

 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. 
Uulotki wyjaśniające formularz PIT – w kościele. Dobroczyń-
com Caritas składamy serdeczne podziękowania! 

 Zapraszamy dzieci i młodszą młodzież na próby scholi, które 

będą się odbywały w każdy piątek o 1700 w domu 
rekolekcyjnym. W okresie WIELKIEGO POSTU spotkania 
rozpoczną się po DRODZE KRZYŻOWEJ o 1630. 

 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). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kamil KAPŁON, kawaler, i Laura Angelika MENDEL, 
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. Alicja Janina NOGAL 1.III.2022 l. 73 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.III 
(poniedziałek) 

730 o uzdrowienie Agnieszki 

1800 † Stanisława i Bożenny ZYCHÓW 

15.III 
(wtorek) 

730 o uzdrowienie Agnieszki 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, w 4. rocznicę śmierci 

16.III 
(środa) 

730 o uzdrowienie Agnieszki 

1800 † Zofii i Adama MAJKOWSKICH 

17.III 
(czwartek) 

730 
† Bolesława REWERSKIEGO, Józefa SZYCHTY, 

dziadków KOSKIEWICZÓW 

1800 
† Jana, Leokadii i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

18.III 
(piątek) 

730 
† Antoniego, Marianny, Zbigniewa, Anieli, 

dzieci utraconych 

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

19.III 
(sobota) 

730 † Józefy PIOTROWSKIEJ 

1800 

† Józefa, Heleny i Stanisława DOBROWOLSKICH, 

Heleny, Feliksa i Stefana CACKÓW, Józefy, Józefa, 

Mieczysława, Stanisława i Wiesława UTRATÓW 

20.III 
(niedziela) 

845 
† Józefa, Henryka i Danuty NOGALÓW, 

rodziców NOGALÓW, zmarłych z rodziny JASKÓW 

1030 
† Zbigniewa TRZEWIKA, 

Janiny i Jerzego PIETRUSIŃSKICH 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, 

Jana, Wacławy i Wacława NOWIŃSKICH 

1800 
† Stanisława i Ireny PENCONKÓW, Władysława i Stani-

sławy OLSZEWSKICH, Haliny i Dariusza STOLAŻAKÓW 

POLSKA DROGA KRZYŻOWA – IDĄC ZA CHRYSTUSEM … 
STACJA IV — OTO TE DWA CIERPIENIA: MATKI ORAZ SYNA 

powiedz przy ilu krzyżach co dzień MATKO stajesz 

w naszym dniu codziennym odartym ze znaczeń 

MATKO nasza i JEGO wywyższona bólem 

jak wtedy gdy GO wiodłaś na Kalwarię z płaczem 

samotna pośród tłumu który MU złorzeczył 

z mieczem w sercu i krzykiem matczynej miłości 

wzgardzona zostawiona na szyderstwo tchórzy 

bo dla MATKI skazańca nie było litości 

oto te dwa cierpienia MATKI oraz SYNA 

jakże przejmujące wśród szyderstwa świata 

kto nie rozumie bólu drugiego człowieka 

ten w nim nie zobaczy siostry ani brata 

ze śmietników świata zbierasz niemy dzieci płacz 

bo jeszcze nie przebyta TWA matczyna droga 

niesiesz w chuście miłości SWÓJ bezbrzeżny żal 

od poczęcia z bezbronnymi idziesz w stronę BOGA 

o MATKO! z mieczem w sercu wbijanym przez grzechy 

przez nas którym tak trudno uświęcić cierpienie 

o MATKO! osamotniona w progu naszych serc 

MATKO tych co odeszli nie wierząc w zbawienie 

bądź MATKO z nami zawsze w drodze ku wieczności 

choćby świat nam złorzeczył ranił i ubliżał 

tylko TY nas zaprowadzisz przed oblicze PANA 

gdy inni nas zostawią pod ciężarem krzyża 

STACJA V — BYM NIGDY OBOJĘTNIE NIE MINĄŁ CIERPIENIA 

i mnie pozwól JEZU dźwigać z TOBĄ świata krzyż 

daj mi jak Szymonowi łaskę serca nie mamony 

i bym miał odwagę godnie nieść publicznie wiarę 

gdy idzie pod tym krzyżem wciąż CHRYSTUS skrwawiony 

bym nigdy obojętnie nie minął cierpienia 

które nie jest widokiem dla moich wrogów 

ale próbą mojego serca i współczucia 

mojej miłości którą jestem winien BOGU 

bym umiał dźwigać mężnie wspólny krzyż Ojczyzny 

w trudnych chwilach gdy wrogów koło nas osaczy 

i bym mógł bliźnim za TWOIM przykładem 

każdą niesprawiedliwość i krzywdę przebaczyć […] 

jesteśmy odpowiedzialni JEZU za TWÓJ krzyż 

gdy odkrywamy że ofiara sensem ceny 

to w nim uczestniczymy w ocalaniu świata 

uczymy się tej mądrości jak Szymon z Cyreny 

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/

