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DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI RRRRODZAJUODZAJUODZAJUODZAJURdz 15,5-12.17-18 

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: »Spójrz na niebo i policz 
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić«; a potem dodał: »Tak liczne będzie twoje 
potomstwo«. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. 
Potem zaś rzekł do niego: »Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur 
chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność«. 
A na to Abram: „O Panie, o Panie, 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 
przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. 
Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je 
odpędzał. 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 wielkiej rzeki 
Eufrat«. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs27 
REFREN: Pan moim światłem i zbawieniem moimPan moim światłem i zbawieniem moimPan moim światłem i zbawieniem moimPan 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, o Panie, kiedy głośno wołam, 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 
O Tobie mówi moje serce: 
„Szukaj Jego oblicza”. 

Będę szukał oblicza Twego, Panie. 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 
nie odtrącaj w gniewie Twojego 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 Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO FFFFILIPIANILIPIANILIPIANILIPIANFlp 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 których 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 naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze 
ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką 
może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. 
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak 
stójcie mocno w Panu, umiłowani. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 17,7 Chwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wieków    

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
»To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 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 
dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy 
Nim. 

Gdy oni odchodzili od 
Niego, 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, zjawił się 
obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy weszli 
w obłok. 
A z obłoku odezwał 
się głos: »To jest mój 
Syn wybrany, Jego 
słuchajcie«. W chwili, 
gdy odezwał się ten 
głos, Jezus znalazł 
się sam. 
A oni zachowali 
milczenie i w owym 
czasie nikomu nic 
nie oznajmili o tym, 
co widzieli. 

il. po lewej: PRZEMIENIENIE 

PAŃSKIE, RAFFAELLO, Sanzio 

(1483, Urbino -1520, Rzym), 
fragm., 1518-20, olejny na desce, Pinacoteca, Watykan; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    AAAAGNIESZKA Z GNIESZKA Z GNIESZKA Z GNIESZKA Z PPPPRAGIRAGIRAGIRAGI,,,, KSIENI KSIENI KSIENI KSIENI    
Agnieszka urodziła się w 1205 w Pradze jako córka króla Czech Przemysława 
Ottokara I. Gdy miała trzy lata, postanowiono wydać ją za mąż za Bolesława, 

syna Henryka Brodatego i dlatego w 1216 wyjechała, 
razem ze starszą siostrą Anną, na dwór polski. 
Przebywała głównie w Trzebnicy, gdzie 
najprawdopodobniej powierzona była opiece św. 
Jadwigi, której zawdzięcza solidne podstawy życia 
religijnego. Kiedy Bolesław umarł bardzo młodo, a inny 
syn Henryka poślubił Annę, Agnieszka powróciła do 
ojczyzny. Jednak wkrótce znów została wyprawiona z 
domu, gdyż jej rękę obiecano synowi cesarza 
Fryderyka II. Jednakże i to małżeństwo nie doszło do 
skutku, a po interwencji u papieża Grzegorza IX 
Agnieszka uzyskała swobodę decyzji, po czym 
całkowicie poświęciła się działalności charytatywnej i 
pobożnym praktykom. 
Zatroszczyła się o dokończenie prac nad fundacją 

swego brata, Wacława I, dla franciszkanów. Kiedy zaś dowiedziała się - od 
przybyłych do Pragi braci mniejszych - o duchowych przeżyciach Klary z Asyżu, 
zapragnęła gorąco iść za jej przykładem, praktykując franciszkańskie ubóstwo. 
Około 1233 ufundowała w Pradze szpital oraz klasztor klarysek, zwany Czeskim 
Asyżem, do którego rok później wstąpiła. W uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego w 1234 złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jej decyzja 
byla szeroko komentowana w całej ówczesnej Europie. Klasztor przez nią 
ufundowany stał się ośrodkiem odnowy religijnej, promieniującym na całą Europę 
Środkową. Utrzymywała stały kontakt listowny ze św. Klarą z Asyżu i z 
ówczesnym papieżem. Klara nie szczędziła jej słów zachęty do wytrwania na raz 
wybranej drodze. Tak zrodziła się ich duchowa przyjaźń trwająca blisko 
dwadzieścia lat, chociaż nigdy nie spotkały się. 
Agnieszka angażowała się w różne akcje mediacyjne. Przypisywano jej także dar 
proroctwa i umiejętność czytania w ludzkich sercach. W życiu, naznaczonym 
chorobami i cierpieniami, z miłości do Boga i z ogromnym poświęceniem 
wypełniała posługi miłosierne wobec wszystkich potrzebujących, bez względu na 
ich przekonania, pochodzenie i sposób myślenia. Jednocześnie służyła duchową 
pomocą młodym ludziom, którzy pragnęli poświęcić się Bogu poprzez życie 
zakonne. Prowadziła życie pełne wyrzeczenia i dzieł miłosierdzia. 
Zmarła w opinii świętości jako ksieni klarysek w 1282. Jan Paweł II kanonizował 
ją, razem z Albertem Chmielowskim, 12.XI.1989 w Rzymie. (uroczystość 6 marca) 

ŚW. AGNIESZKA CZESKA, Praga; źródło www.ceskatelevize.cz 
 

Na początku życia publicznego znajduje się chrzest, a nNa początku życia publicznego znajduje się chrzest, a nNa początku życia publicznego znajduje się chrzest, a nNa początku życia publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest Jezusa "ukazała się tajemnica naszego pierwszego a początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest Jezusa "ukazała się tajemnica naszego pierwszego a początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest Jezusa "ukazała się tajemnica naszego pierwszego a początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest Jezusa "ukazała się tajemnica naszego pierwszego 
odrodzenia": nasz chrzest. Przemienienie "jest sakramentem powtórnego odrodzenia": zapowiada nasze zmartwychwstanieodrodzenia": nasz chrzest. Przemienienie "jest sakramentem powtórnego odrodzenia": zapowiada nasze zmartwychwstanieodrodzenia": nasz chrzest. Przemienienie "jest sakramentem powtórnego odrodzenia": zapowiada nasze zmartwychwstanieodrodzenia": nasz chrzest. Przemienienie "jest sakramentem powtórnego odrodzenia": zapowiada nasze zmartwychwstanie290Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 45, 

4, ad 2. Już teraz uczestniczymy  Już teraz uczestniczymy  Już teraz uczestniczymy  Już teraz uczestniczymy 1003 w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramencie Ciała Chrystusa. w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramencie Ciała Chrystusa. w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramencie Ciała Chrystusa. w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramencie Ciała Chrystusa.    [KKK, 556] 
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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. 

 10.III (sobota): Wypominki o 17:30; o 18:00 Msza św. za 
zmarłych z wypominek. 

 11.III (niedziela): Rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH. 
Ich program przedstawia się następująco: 

 11.III (niedziela) 
DOROŚLI 8:45; 12:00 lub 18:00 
PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM 10:30 

 12.III (poniedziałek), 13.III (wtorek), 14.III (środa) 
DOROŚLI 8:45 lub 18:00 
PODSTAWÓWKI 10:30 
GIMNAZJUM 12:00 

 13.III (wtorek): Sakrament Pokuty (spowiedź) 
DOROŚLI 8:30-9:45 i 17:30-18:45 
PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM podczas swoich 

nabożeństw pokutnych 
Młodzież ponad-gimnazjalna powinna uczestniczyć w 
rekolekcjach wraz ze swoimi szkołami, lub w naszym 
kościele, wraz z dorosłymi. 

Powyższy program wywieszony jest również w gablocie, 
przed kościołem. 

Apelujemy i zachęcamy do takiego ułożenia sobie czasu, aby 
wziąć udział w tych duchowych ćwiczeniach 
przygotowujących do jak najlepszego przeżycia 
najważniejszych świąt dla chrześcijanina – 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

 18.III (niedziela): Marcowe spotkanie kandydatów do 
bierzmowania o 12:00 (wyjątkowo, ze względu na 
rekolekcje wielkopostne, w trzecią niedzielę miesiąca). 

 18.III (niedziela): Spotkanie rodziców z psychologiem 
chrześcijańskim po Mszy św. o 10:30. 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

WITAMY! 
25.II.2007 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w sakramencie Chrztu Świętego: 

Zuzanna KALOTA, Brześce 
Wiktoria CYGAN, Podłęcze 

Katarzyna MALICKA, Brześce 
Przemysław Tadeusz ZAWIŚLAK, Kawęczyn 

 Nikola WALICKA, Obory  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Roman GUT, † 27.II.2007, l. 66 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

DROGA KRZYŻOWA 
SSStttaaacccjjjaaa   IIIIIIIII    PPPAAANNN   JJJEEEZZZUUUSSS   UUUPPPAAADDDAAA   PPPOOODDD   KKKRRRZZZYYYŻŻŻEEEMMM   
Upadł.  

Jezu, 
nie może to przyjść na Ciebie. 
Stałeś się jak robak, 
pośmiewisko tłumu 
i wzgarda pospólstwa. 
Przecież jesteś wszechmocny. 
Żołnierzu, dlaczego Go bijesz? 
Jeśli mówił źle, to Mu udowodnij, 
a jeśli dobrze, 
to dlaczego Go popychasz?por. J 18, 22-23 
Cóżeś Ty zrobił, 
najgłupszy z siepaczy? 
On jeden się nawróci 
i Bóg mu przebaczy.por. A. Mickiewicz, Dziady, cz. III 
A jednak upadł. 
Jeśli jest Synem Bożym, 
niech sobie radzi, to Mu uwierzymy. 
Idę za Tobą, Panie, 
ale nie wytrzymam. 
Chyba stąd ucieknę! 
Nie umiem Ci pomóc, Panie. 
Stałem się nieczuły, drętwy. 
W tym upadku widzę 
wszystkie moje upadki. 
Czy aż taką cenę 
musisz płacić za mój grzech? 
W Twoich upadkach, Panie, 
jest siła mego powstawania. 

 
Prawica Twoja moc okazała. 
Prawica Twoja mnie dźwignęła. 
Nie umrę, będę żył 
i głosił dzieła Pańskie,por. Ps 118, 15. 16-17 
Tylko Ty, Panie, jesteś miłosierny. 
Nie liczysz moich upadków. 
Przebaczasz i nie pamiętasz. 
Jezu, ufam Tobie, 
bo wszechmoc Twoją objawiasz 
w swoim miłosierdziu. 
Jezu, ufam Tobie! 

SSStttaaacccjjjaaa   IIIVVV    PPPAAANNN   JJJEEEZZZUUUSSS   SSSPPPOOOTTTYYYKKKAAA   SSSWWWOOOJJJĄĄĄ   MMMAAATTTKKKĘĘĘ   
Jezu, Matka Twoja przyszła. 
A któż jest moją Matką 
i którzy to są moi bracia?por. Mt 12, 48 
Jeśli zachowacie moją naukę, 
jesteście Mi matką 
i braćmi, i siostrami,por. Mt 12, 50 
Panie, wiem, jak kochasz swoją Matkę. 
Matko, wiem, jak kochasz swego Syna. 
Matko, powiedz coś. 
Uczyńcie, co wam każe Syn.por. J 2, 5 
On jest położony 
na upadek i na powstanie wielu. 
Jest znakiem, któremu sprzeciwiać 

się będą.por. Łk 2, 34 
Duszę mą przeniknie miecz,por. Łk 2, 35 
O wy, idący przez ziemię! 
Dzieci z mojej Korony, 
dziś na placu Świętego Piotra w 

Rzymie! 
Zobaczcie, czy jest boleść większa 
jako boleść moja?por. Lm l, 12 
Matko Bolesna, 
dobrze, że przyszłaś. 
Wiedziałem, że przyjdziesz, 
bo jesteś Matką Wierną. 
Matko mojej wiary! 
Weź mnie za rękę, 
choć jestem stary, 
i trzymaj mnie jak dziecko, 
bo ucieknę, 
bo stracę wiarę. 
Pod Twoją obronę się uciekamy. 
Do Ciebie wołamy 
wygnańcy, synowie Ewy, 
jęcząc i płacząc na tym łez padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza. 
Twoje miłosierne oczy 
na nas zwróć… 

 
o Łaskawa, o Litościwa, 
o Słodka Panno Maryjo!por. Antyfona, Witaj 

Królowo 
Synu! 
Patrz, cała Polska 
pod mój płaszcz się garnie… 
Grzeszni są… 
lecz sto lat niewoli przetrwali za karę, 
a duch wynieśli jeden nie zatruty 
i żywą wiarę.por. L. Rydel, Betlejem polskie 
Rzymska Pieto Michała Anioła 
wyrzeźbiona dłutami! 
Dziś tu klęczy Polska rozmodlona 
w Godzinie Miłosierdzia. 
Poznaj, Królowo, poddanych po głosie, 
i bądź nam Matką, teraz i na wieki,por. Z. 

Krasiński 
"Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła. 
Nigdym od ciebie nie odjęła lica. 
Jam, po dawnemu, moc twoja i siła, 
Bogurodzica!"M. Konopnicka 

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 
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