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Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI PPPPOWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO OWTÓRZONEGO PPPPRAWARAWARAWARAWAPwt 26,4-10 

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga 
twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: 
‘Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w 
niewielkiej 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 myśmy wołali do Pana, Boga przodków 
naszych. Usłyszał Pan 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. 
Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i 
miód. 
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie’. 
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu 
swemu”. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs91 
REFREN: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniuBądź ze mną, Panie, w moim utrapieniuBądź ze mną, Panie, w moim utrapieniuBądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu 
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu 
i mieszka w cieniu Wszechmocnego, 
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, 
Boże mój, któremu ufam”. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 
a cios nie dosięgnie twego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 
abyś nie uraził stopy 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 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO RRRRZYMIANZYMIANZYMIANZYMIANRz 10,8-13 

Bracia: 
Cóż mówi Pismo? „Słowo 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 usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 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”. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 4,4b Chwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wieków    

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 4,1-13 

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni 
przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe 
dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. 
Odpowiedział mu Jezus: »Napisane jest: ‘Nie samym chlebem żyje 
człowiek’«. 
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość 
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 
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’«. 
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł 
do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem 
napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże o Tobie, 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 dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAALEKSANDERLEKSANDERLEKSANDERLEKSANDER,,,, BISKUP BISKUP BISKUP BISKUP    
Urodził się w 250. Był biskupem Aleksandrii egipskiej (nazwę Aleksandria nosi 
kilkadziesiąt miast, które założył 
Aleksander Wielki). W dziejach 
pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odegrało ono wybitną rolę (w 
Martyrologium Kościoła jest, po Rzymie 
i obok Konstantynopola, najczęściej 
wspominane). Samych biskupów ma na 
ołtarzach 11-tu. Aleksander biskupem 
został po śmierci św. Achilla (†313). 
Największą jego zasługą było 
rozpoznanie błędów Ariusza i zalczanie 
ich z całą stanowczością. Ariusz 
pochodził z Cyrenajki (Afryka), ale 
kształcił się w Aleksandrii. Tam też 
został wyświęcony na kapłana. Kiedy 
zaczął publicznie głosić, że Pan Jezus 
nie jest naturalnym Synem Bożym, tylko 
z adopcji, Aleksander zwołał synod 
biskupów Egiptu i Libii, na którym nauka 
Ariusza została potępiona (318). 
Aleksander wyróżnił się nie tylko jako 
żarliwy obrońca czystości wiary, ale również jako doskonały administrator i 
duszpasterz. Wystawił w Aleksandrii największy kościół ku czci św. Teonasa. 
Mnichom, żyjącym w wielkich koloniach w Egipcie, posyłał kapłanów. Zostawił 
także 70 listów do różnych hierarchów, które stanowią cenne źródło 
dokumentalne dla poznania ówczesnych dziejów. Wśród nich jest list do cesarza 
Konstantyna I Wielkiego z prośbą o inicjatywę zwołania soboru powszechnego, co 
się też stało (325). Na soborze w Nicei w imieniu św. Aleksandra przemawiał 
diakon Kościoła aleksandryjskiego, Atanazy, wykazując błędy Ariusza, które 
zostały potępione. Cesarz skazał Ariusza na wygnanie, a jego pisma jako 
heretyckie nakazał spalić. Św. Atanazy (†373) właśnie po św. Aleksandrze objął 
stolicę biskupią w tym mieście. 
Aleksander pożegnał ziemię dla nieba w 326. (uroczystość 26 lutego) 

ŚW. ALEKSANDER Z ALEKSANDRII, współczesna ikona; źródło www.traditioninaction.org 
 

Książę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i chwałęKsiążę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i chwałęKsiążę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i chwałęKsiążę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i chwałę135Por. Łk 4, 5-6; Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do ; Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do ; Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do ; Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do 
chwili, gdy złchwili, gdy złchwili, gdy złchwili, gdy złoży On królowanie w Jego ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkichoży On królowanie w Jego ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkichoży On królowanie w Jego ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkichoży On królowanie w Jego ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich136Por. 1 Kor 15, 24-28....    [KKK, 2855] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii są odprawiane 
wg następującego porządku: 
DROGA KRZYŻOWA: w każdy piątek Wielkiego Postu 

 dla dzieci o 15:45 
 dla dorosłych o 17:30 
 dla młodzieży o 18:30 

GORZKIE ŻALE: w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
 bezpośrednio po sumie 

Za udział w Gorzkich Żalach można, we wszystkich 
kościołach w Polsce, uzyskać - raz w tygodniu, w okresie 
Wielkiego Postu - odpust zupełny: pod zwykłymi 
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., 
modlitwa w intencjach Ojca św. 

 2.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci, 
w połączeniu z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, o 15:45. 
Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 3.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie 
całej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 

 4.III (niedziela): Po sumie i Gorzkich Żalach spotkanie Kół 
Żywego Różańca. 

 Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w 
dniach 11–14.III. Należy tak sobie zorganizować czas, aby 
znaleźć również chwilę na duchowe przygotowanie się na 
Święta Wielkanocne. Szczegółowy program rekolekcji 
podany zostanie w przyszłym tygodniu. 

 Chrzty w marcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.III, na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 17.III w kancelarii. Przygotowanie 
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 18.III po sumie, 
w kościele. 

 Księża poszukują - do Kroniki Parafialnej - zdjęć z roku 2006 
z następujących wydarzeń parafialnych: Bierzmowanie, 
Dożynki, Turniej Piłkarski, Dzień Papieski – piknik rodzinny. 
Księża będą za podzielenie się, przez osoby dysponujące 
taką dokumentacją, wdzięczni. 

 Na przełomie czerwca i lipca 2008 r. planowana jest około 
trzynastodniowa, samolotowo-autokarowa, pielgrzymka 
parafialna do Lourdes i Fatimy. Cena: 3200 zł. Księża 
proszą, już teraz ze znacznym wyprzedzeniem, o 
przemyślenie możliwości i ewentualne rozpoczęcie 
gromadzenia funduszy. Program pielgrzymki, w którym 
mogą jeszcze wystąpić korekty, wyłożony będzie na 
stolikach z tyłu kościoła. 

 Serdecznie witamy w naszej parafii ks. diakona Macieja 
ZIELIŃSKIEGO, alumna VI roku Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie, który - przed 
przyjęciem święceń kapłańskich - został skierowany do 
naszej parafii na praktykę duszpasterską. Życzymy Mu 
owocnego pobytu i światła Ducha Św. w przygotowaniu się 
do posługi kapłańskiej. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Zdzisław CYGAN, † 19.II.2007, l. 78 
śp. Krzysztof PAJEK, † 17.II.2007, l. 49 

śp. Bohdan MIŁOSZEWSKI, † 17.II.2007, l. 74 
 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   III    PPPIIIŁŁŁAAATTT   OOOSSSĄĄĄDDDZZZAAA   JJJEEEZZZUUUSSSAAA   
Oto Człowiek! 
- Ukrzyżuj Go! 
- Weźcie Go wy i ukrzyżujcie! 
- Nam nie wolno nikogo śmiercią 

karać. 

- Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? 
- Sam o to pytasz czy inni ci to 

powiedzieli? 

- Ja nie jestem Żydem. 
Naród twój 
i arcykapłani wydali mi Ciebie. 
Coś Ty uczynił? 

- Królestwo moje nie jest stąd. 
- Więc ty jesteś Królem? 
- Tak. 

Jam się na to narodził 
i po to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. 

- Cóż to jest prawda? 
- Skąd Ty jesteś? 

Dlaczego mi nie odpowiadasz? 
- Czy nie wiesz, 

że mam władzę uwolnić Ciebie 
i mam władzę Cię ukrzyżować? 

- Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, 
gdyby ci jej nie dano z góry. 

- Oto Król wasz! 
- Nie mamy króla jeno cesarza! 
- Kogo chcecie, abym wam wypuścił? 

Barabasza czy Jezusa, 
którego zowią Chrystusem? 

- Barabasza! 
- A co mam uczynić z Chrystusem? 
- Na krzyż z Nim! 
Ukrzyżuj Go! 

Umył ręce… Brzydzę się wami. 
I podpisał wyrok: 
Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski! 

 
- Dlaczegoś napisał "Król"? 
- Com napisał, napisałempor. J 19, 1-22 

Hańba! Ludzie! 
I tak stoicie w ciszy, 
gdy świat krzyczy? 
Nikt się z Was nie upomni? 
Nic nie pamiętacie 
z tego, co mówił i czynił? 
Nic. 
Sumienie nam stanęło. 
Zdrętwiałem. 
Stało się. 

SSStttaaacccjjjaaa   IIIIII    JJJEEEZZZUUUSSS   BBBIIIEEERRRZZZEEE   KKKRRRZZZYYYŻŻŻ   NNNAAA   SSSWWWEEE   RRRAAAMMMIIIOOONNNAAA   
A Jezus sam dźwigajqc krzyż 
wyszedł na miejsce 
zwane Miejscem Czaszki, 
które po hebrajsku nazywa się 
Golgota,por. J 19, 17 
Powtarzam wam: 
Jeśli ktoś z was 
chce być uczniem Moim, 
niech weźmie swój krzyż 
na każdy dzień 
i niech Mnie naśladujepor. Mt 16, 24. 
Boję się krzyża. 
Mój krzyż jest dla mnie 
za ciężki, za trudny. 
Zostawię krzyż, pójdę inną drogą. 
Ominę krzyż, tak jest łatwiej. 
Noszę krzyżyk malutki. 
Ja noszę krzyż od Piotra. 
Jest piękny. 
Księże, krzyż się nosi na plecach. 
Wiem, ale na sercu też, 
jako najcenniejszy skarb. 
Gdzie jest twój skarb, 
tam jest twoje serce.por. Mt 6, 21 
Nie naigrawajcie się ze mnie: 
ja też znamiona męki Chrystusa 
noszę na własnym ciele.por. Ga 6, 17 
A wy się krzyżami odznaczacie 
i pysznicie się nimi. 
Nie daj Boże, 
abym się miał chlubić czym innym, 
jak tylko krzyżem 
Pana naszego Jezusa Chrystusa.por. Ga 6, 14 
Ale na krzyżu umierają złoczyńcy. 
Krzyż jest dla przeklętych. 
On wziął na siebie winy nasze, 
aby nas odkupić z win. 

 
On stał się przekleństwem, 
aby nas uwolnić od przekleń-

stwa,por. Ga 3, 13 
Nie ma innej drogi ocalenia, 
tylko przez krzyż. 
W tym znaku zwyciężysz. 
Wolność krzyżem się mierzy. 
Miłość krzyżem się mierzy. 
A krzyż ma na całą Europę ramio-

na,por. Mickiewicz, Dziady, cz. III 
Zawstydziłeś mnie, Panie! 
A ja myślałem, że uwolnię się od krzyża. 
Tu, na placu Świętego Piotra w Rzymie, 
wyciągam ręce po Twój krzyż, 
czy po mój krzyż, 
i wołam: 
Witaj, krzyżu, 
nadziejo moja jedyna! 
Nie zdejmę krzyża… 
aż do zmartwychwstania. 

rozważania: bp. Józef ZAWITKOWSKI (ks. TYMOTEUSZ), Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu, 1998 
ilustracje: VIA CRUCIS, SCHEFFLER, Felix Anton (1701, Monachium – 1760, Praga), 1757, kościól św. 

Marcina, Ischl, Seeon (diecezja Monachium); źródło: www.vatican.va 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  A N CE L A R IA  PPPP A R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN AA R A FIA LN A  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


