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i Jemu samemu służyć będziesz’
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Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że
że »od początku był on zabójcą«J 8, 44, a nawet usiłował odwrócić Jezusa od 538-540 misji
powierzonej Mu przez Ojca259Por. Mt 4, 1-11. "Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć 550 dzieła diabła"
diabła"1 J 3, 8. Wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było 28462849 kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu.
[KKK, 394]

PIERWSZA NIEDZIELA
Z KSIĘGI RODZAJURdz 2,7–9;3,1–7

WIELKIEGO POSTU

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie
życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w
Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na
rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i
smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo
poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich
zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to
prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego
ogrodu?«„
Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg
powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie
pomarli«„. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak
Bóg będziecie znali dobro i zło”.
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu
mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i
poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież
napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień’„. Odrzekł mu Jezus: »Ale
jest napisane także: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego’«.
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: »Idź precz,
szatanie! Jest bowiem napisane: ‘Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz’„. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

PSALM RESPONSORYJNYPs51
REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5,12.17–19

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w
ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z
powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i
daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa
Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo
Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
AKLAMACJAMt 4,4b

Chwała Tobie, Królu wieków
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 4,1–11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł:
»Napisane jest: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych’«.
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni

NA PUSTKOWIU, DICIANNI, Ron (ur. 1958, Chicago), 2003; źródło www.gallery4collectors.com

PATRON

TYGODNIA: ŚW. SCHOLASTYKA, DZIEWICA
Pochodziła z Nursji i była bliźniaczką św. Benedykta (urodzili się
ok. 480). Niewiele wiadomo o jej życiu. Od dziecka była pod
urokiem brata. Towarzyszyła bratu w jego podróżach i
naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Gdy
Benedykt założył klasztor na Monte Cassino, Scholasyka
założyła - w pobliskim Plombariola – prowadzony na
podobnych zasadach konwent dla niewiast. Raz w roku
spotykali się w połowie drogi i długo rozmawiali…
Umarła w 543. Św. Grzegorz Wielki podaje w "Dialogach", iż
kiedy spotykali się po raz ostatni ich rozmowa przedłużyła
się do nocy. Benedykt chciał wrócić do swych towarzyszy,
ale Scholastyka błagała go, by jeszcze pozostał. Gdy ten
stanowczo się temu opierał, na prośbę Scholastyki miało
zacząć grzmieć i padać, co zmusiło go do pozostania.
Benedykt uczynił siostrze łagodną wymówkę: "Coś uczyniła,
siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się
będą, że tak długo nie wracam". Na to siostra: "Prosiłam cię,
a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do
Boga i zostałam wysłuchana". A potem przekorą dodała:
"Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz".
Trzy dni później, gdy Benedykt patrzył z Monte Cassino - ze
swojej celi - na konwent w Plombariola …
cd. na odwrocie
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INFORMACJE PARAFIALNE
Nabożeństwa wielkopostne odprawiane są według
następującego porządku:
DROGA KRZYŻOWA- w każdy piątek Wielkiego Postu:
o 17:30.
Po zakończeniu ferii zimowych, tj. od 24.II, będzie to
nabożeństwo tylko dla dorosłych. Dla dzieci i
młodzieży odprawiane będą odrębne:
♦ dla dzieci o 15:45;
♦ dla młodzieży o 18:30.
GORZKIE ŻALE - w każdą niedzielę Wielkiego Postu,
bezpośrednio po sumie.
W okresie Wielkiego Postu za udział w Gorzkich Żalach
można, raz w tygodniu, uzyskać - we wszystkich
kościołach w Polsce - odpust zupełny (pod zwykłymi
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św.,
modlitwa w intencjach Ojca św.)
10.II (niedziela): Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.
16.II (sobota): NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
o 18:00.
27.II (środa): O 20:00 w parafii Wniebowzięcia NMP w
Konstancinie-Jeziornej (na terenie naszego dekanatu)
rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zakończenie 30.IV.
m
W sposób szczególny zzzaaaccchhhęęęcccaaam
myyy!!! do udziału wszystkich
narzeczonych, którzy w tym roku pragną zawrzeć
sakramentalny związek małżeński.
28-30.II (czwartek-sobota): Duszpasterstwo Rodzin zzzaaappprrraaassszzzaaa!!!
małżeństwa
na
trzydniowe
rekolekcje
poświęcone
odnowieniu więzi małżeńskiej w Laskach. Szczegóły na
plakacie w gablocie przed kościołem.
CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozliczeniach podatkowych przekazać 1% podatku na rzecz CARITASU,
i tym samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym.
Szczegóły na ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
Próby SCHOLI PARAFIALNEJ w poniedziałki o 19:30, w domu
rekolekcyjnym.
Chrzty w lutym w 4tą niedzielę miesiąca, 24.II, na sumie.
Zgłoszenia do 16.II w kancelarii. Przygotowanie, dla
rodziców i chrzestnych, 17.II po sumie, w kościele.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
DROGA KRZYŻOWA (STACJA I): JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY…
Stawiono przed sądem Boga.
Niewinny odniesie rany…
Napije się wody z potoka
I będzie ukrzyżowany…
Od Annasza do Kajfasza
Od Kajfasza do Piłata
Od Piłata do Heroda
Od Heroda do Piłata z powrotem
Wleczony
Wydrwiony
Skalany
Męczony
Czy dość wam? – zapyta Piłat,
zanim umyje ręce –
Czegóż wam więcej potrzeba?
Niech zginie?!
A cóż wam złego uczynił?
Uzdrowił ślepego od dziecka
Przebaczył Magdalenie
Wskrzesił Łazarza
Czyż zbrodnią jest śmierć zwyciężyć?
Ukrzyżuj Go! Niech zginie!
DROGA KRZYŻOWA (STACJA II): JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA…
Jak ciężko, jak nisko gnie się
Pod grzechów naszych ohydą!
Na sobie je wszystkie niesie
I wszystkie w męce Mu wydrą.
Ciężar do miejsca go przykuł,
Krzyż w ramię Mu się wżarł…
Wzięli najcięższe drzewo.
Wzięli najtwardsze drzewo.
Wyd. Redakcja
Nakład: 400 egz.

On sam dołożył jeszcze
Nieposłuszeństwo Adama.
I bratobójstwo Kaina.
Pożądliwości Dawida.
I dodał wszystkie zbrodnie,
krzywoprzysięstwa
i nieprawość wszelką, której nawała,
spiętrzona u początku wieków,
rozbić się przyjdzie w ostatni dzień
O wzgórze sprawiedliwości.
Czy nasze winy także?
Tak. Także nasze winy…
Choćbyśmy raz jedyny tylko uderzyli,
Złość nasza Mu zaciąży.
Choćbyśmy raz jeden tylko oszukali,
Zdrada nasza Mu zaciąży.
I choćbyśmy tylko raz znienawidzili,
Zaciąży Mu ta nienawiść.
To my krzyż Jego tak ciężkim czynimy! To my!
To przez nas tak wolno się wlecze! Tak. Przez nas!
wiersze: JARZĘBOWSKI, Józef, ks. (1897, Warszawa – 1964, Herisau)
il.: DROGA KRZYŻOWA, FÜHRICH, Joseph von (1800, Chrastava – 1876, Wiedeń), 1844-6, kopia z
kościoła św. Jana Nepomuka we Wiedniu, kościół św. Otmara, Wiedeń; źródło www.othmar.at

POLSKIE MADONNY (93): WOŁYŃSKA UZDROWICIELKA
Początki tradycji cudownego wizerunku sięgają XIV w., gdy jeden z książąt
Ostrogskich miał go otrzymać od patriarchy konstanynopolitańskiego, jako
wyraz wdzięczności za gorliwość w wierze i za obronę prawosławia. Na
początku XVI w. znalazł się w ikonostasie obronnej cerkwi p.w. Świętej
Trójcy rodziny Ostrogskich w Międzyrzeczu na Wołyniu.
W 1612 kasztelan krakowski książę Janusz Ostrogski – katolik – ofiarował cerkiew, wraz z obrazem Matki
Boskiej, ojcom franciszkanom. Od
tego momentu zacząl rozwijać się
kult, zaświadczany zapisami w
Księdze Łask, prowadzonej przez
franciszkanów, Wołyńskiej Uzdrowicielki – Opiekunki konwentu (nie raz
napadanego przez kozaków).
15.VIII.1779, po I rozbiorze, na mocy
zezwolenia Benedykta XIV złote
korony – dar Ojca Świętego – na
głowy Maryi i Jej Syna nałożył bp
łucki Franciszek Komarnicki.
Praca franciszkanów (ochranka,
szpital, szkoła, biblioteka) stała się
solą w oku władz rosyjskich i - po
powstaniu styczniowym - w 1886
mocą ukazu carskiego klasztor
został
zamknięty,
a
kościół
zamieniono na cerkiew.
Cudowny wizerunek ponownie umieszczono w środku ikonostasu. W 1868
do międzyrzeckiej cerkwi przybyła caryca Maria Fiedorowna i Matce Bożej
ofiarowała srebrną, pozłacaną kolię, wysadzaną 12-oma szmaragdami.
Podczas I wojny światowej obraz przechowywano w Charkowie. Powrócił
do Międzyrzecza – ale już bez kosztowności.
Prace lwowskich konserwatorów w 1967 spowodowały znaczne zmiany w
wizerunku (rozeszła się wieść, że cudowny obraz zamieniono na inny) …
na podstawie: „Z dawna Polski Tyś Królową”, Siostry Niepokalanki, 1999
il.: WOŁYŃSKA UZDROWICIELKA, Międzyrzec Ostrogski, Ukraina; źródło www.kuria.gliwice.pl

PATRON TYGODNIA: ŚW. SCHOLASTYKA, DZIEWICA, cd.
[…] zobaczył jej duszę - w postaci białej gołąbki - unoszącą się do nieba. Posłał
natychmiast po jej ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego klasztoru dla
siebie przygotował.
Relikwie Scholastyki znajdowały się we Fleury, dokąd zostały przeniesione po
najeździe Longobardów na klasztor na Monte Cassino w 587. Obecnie czczone
są w Le Mans. Część ich otrzymało Monte Cassino.
Na miejscu urodzenia rodzeństwa w Nursji stoi skromny kościół pw. św.
Benedykta. W podziemiach znajduje się część muru ich domu rodzinnego. W
pobliżu Subiaco natomiast, na wzgórzach gdzie Benedykt przez wiele lat
przebywał w samotności w skalnej grocie, istnieją dwa klasztory: św. Benedykta i,
poniżej, św. Scholastyki.
Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek.
Czczona jest także jako patronka Le Mans i Subiaco.
(uroczystość 10 lutego)
il.: ŚW. SCHOLASTYKA, MANTEGNA, Andrea (1431, Isola di Cartura - 1506, Mantova), fragm. ołtarza
św. Łukasza, 1453, panel, 177×230 cm, Pinacoteca di Brera, Mediolan; źródło www.artchive.com
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 (Pt – Sb)
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl
K AN CE L ARIA dni powszednie (z przerwą na
08:00–09:30, 17:00–19:00
Msze św. i nabożeństwa):
P AR AFIA LN A
niedziele i święta:
nieczynna
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K SI ĘŻA
ĘŻA

M SZE
ŚW I ĘTE

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, www.swzygmunt.knc.pl, 10 lutego 2008
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