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Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według 653 Ducha  Ducha  Ducha  Ducha 
Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym"Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym"Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym"Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym"Rz 1, 455Por. Dz 13, 33. Apostołowie będą mogli. Apostołowie będą mogli. Apostołowie będą mogli. Apostołowie będą mogli wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką  wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką  wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką  wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy"Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy"Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy"Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy"J 1,14....    [KKK, 445] 

DDDDRUGA RUGA RUGA RUGA NNNNIEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA IEDZIELA WWWWIELKIEGO IELKIEGO IELKIEGO IELKIEGO PPPPOSTUOSTUOSTUOSTU    

 
NIE LĘKAJCIE SIĘ, OLSEN, Greg (ur. 1958, Idaho); źródło gregolsengallery.com 

Z Z Z Z KKKKSIĘGI SIĘGI SIĘGI SIĘGI RRRRODZAJUODZAJUODZAJUODZAJURdz 12,1–4a 

Pan Bóg rzekł do Abrama: »Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi«. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. 

PSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPSALM RESPONSORYJNYPs33 
REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu PanaMamy nadzieję w miłosierdziu Pana 
Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, 
którą pokładamy w Tobie. 

Z Z Z Z DRUGIEGO DRUGIEGO DRUGIEGO DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO LISTU ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO TTTTYMOTEUSZAYMOTEUSZAYMOTEUSZAYMOTEUSZA2 Tm 1,8b–10 

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według 
danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie 
dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, 
która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 
Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i 
nieśmiertelność przez Ewangelię. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAMt 17,5 Chwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wiekówChwała Tobie, Królu wieków 
Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 

»To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie«. 
SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚWWANGELII WEDŁUG ŚW....    MMMMATEUSZAATEUSZAATEUSZAATEUSZAMt 17,1–9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: »To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie«. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się 
do nich, dotknął ich i rzekł: »Wstańcie, nie lękajcie się«. Gdy podnieśli oczy, 
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: »Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie«. 

PATRONI TYGODNIA:    SSSSIEDMIU IEDMIU IEDMIU IEDMIU ŚWIĘTYCH ZAŁOŻYCIELIŚWIĘTYCH ZAŁOŻYCIELIŚWIĘTYCH ZAŁOŻYCIELIŚWIĘTYCH ZAŁOŻYCIELI ZAKONU  ZAKONU  ZAKONU  ZAKONU SSSSERWITÓW ERWITÓW ERWITÓW ERWITÓW 

NNNNAJŚWIĘTSZEJ AJŚWIĘTSZEJ AJŚWIĘTSZEJ AJŚWIĘTSZEJ MMMMARYI ARYI ARYI ARYI PPPPANNYANNYANNYANNY    
Najbardziej znanym jest Aleksy Falconieri. 
Był kupcem i, w czasach rozdarcia i 
bratobójczych walk, mieszkał we Florencji. 
W reakcji na objawienia Matki Bożej, które w 
tym czasie miały miejsce, wraz z sześcioma 
rówieśnikami, również florenckimi kupcami, 
porzucił zajęcia i usunął się na ubocze, 
gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Matka Boża 
po raz pierwszy objawiła się w 1215, w 
samą Wielkanoc, u stóp Ponte Vecchio we 
Florencji, cała we łzach, opłakując, że Jej 
dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i 
wojną. Drugi raz miała się objawić 
15.VIII.1233, okryta żałobą, pełna boleści… 
Razem założyli konfraternię, która 
podejmowała zadośćuczynienie za życie i 
grzechy współziomków. Z czasem 
przeniosła się ona na Monte Senario. Jej 
członkowie rozważali Mękę Pańską i mieli 
żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej. Za Jej 

natchnieniem w 1233 powołali nowy zakon, tzw. serwitów , czyli sług Maryi. 
Jako wędrowni kaznodzieje przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli 
nawet do Polski. W 1304 Stolica Apostolska zatwierdziła ich zakon. Największą 
sławą w rozprzestrzenianiu rodziny zakonnej serwitów okrył się jej prawodawca, 
św. Filip Benicjusz (†1285). Niebawem powstał także zakon żeński serwitek, 
którego założycielką była bratanica Aleksego, św. Juliana Falconieri (1270-1341). 
Aleksy zmarł w 1310 dożywszy 110 lat. W chwili śmierci witać go miało, o czym 
zaświadczyli obecni, fizycznie widzialne Dziecię Jezus… Pochowany został w 
pobliżu kościoła Zwiastowania we Florencji. 
Benedykt XIII wszystkich siedmiu współzałożycieli zakonu serwitów (Aleksy 
Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino 
Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti), wyniósł do chwały 
ołtarzy (1725), a Leon XIII w 1888 zaliczył w poczet świętych. 
Zakon serwitów Istnieje do dzisiaj… (uroczystość 17 lutego) 
il.: MADONNA Z SIEDMIOMA ZAŁOŻYCIELAMI ZAKONU SERWITÓW, MASUCCI, Agostino (1690, Rzym - 1768, 
Rzym), olejny na płótnie, 174.8×115.7 cm, The Art Institute of Chicago; źródło www.artic.edu 
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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.) 

 24.II (niedziela): 

 Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców przygotowujące do 
I Komunii św. na Mszy św. o 18:00. Obecność 
przynajmniej jednego z rodziców ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwaaa!!!  

 Lutowe chrzty (4ta niedziela miesiąca) - na sumie. 
 27.II (środa): O 20:00 w parafii Wniebowzięcia NMP w 
Konstancinie-Jeziornej (na terenie naszego dekanatu) 
rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zakończenie 30.IV. 
W sposób szczególny zzzaaaccchhhęęęcccaaammmyyy!!!  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 w Laskach 
poświęcone odnowieniu więzi małżeńskiej. Szczegóły na 
plakacie w gablotce przed kościołem. 

 2-5.III (niedziela-środa): REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. ZZZaaaccchhhęęęcccaaa---

mmmyyy!!!  wszystkich do takiego ułożenia sobie czasu, by móc 
uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach 
przygotowujących do jak najgłębszego przeżycia całego 
Misterium Paschalnego. 

 CARITAS Archidiecezji Warszawskiej apeluje, by w rozlicze-
niach podatkowych przekazać 1% podatku na rzecz CARITAS-u, 
i tym samym wesprzeć akcje niesienia pomocy najuboższym. 
Szczegóły w ulotkach na stolikach z tyłu kościoła. 

 Próby SCHOLI PARAFIALNEJ w poniedziałki o 19:30, w domu 
rekolekcyjnym. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Aleksandra HAKOWSKA, † 8.II.2008, l. 77 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

STACJA III: JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY POD KRZYŻEM … 
Upada! To pycha moja 
Zgięła mu tak kolana… 
Zetrą się moje własne 
Na progu mego Pana! 

Pada! O Panie! 
Na oba kolana! 
Na dłoń! 

Kto Go tak pchnął? 
Na grudzie się potknął, na grudzie! 
Nie możnaż było usunąć tej grudy z 
Jego drogi? 

Kto Mu ją rzucił pod nogi? 
Kto Mu ją rzucił – ludzie? 

Racz mi przebaczyć, Panie! 
Gdybym tak nie szedł z głową 
wzniesioną wysoko, 

pełny mądrości własnej i pewności siebie, 
pełny zadowolenia i pychy, 
pełny zawiści i fałszu, 
z oczyma utkwionymi w siebie… 

Przebacz nam Panie! 
JARZĘBOWSKI, Józef, ks. (1897, Warszawa – 1964, Herisau) 

Kocham Cię, Chryste, 
boś nieszczęśliwy 
i przecierpiałeś to 
wszystko, co boli. 

Kocham Cię, Panie, 
boś był znieważony, 
za razy, bicia, 
święte Twoje rany, 
za ciężar krzyża, 
Kocham Cię Panie. 

nieznany autor więzienia Montelupich, Kraków, 1940 

STACJA IV: JEZUS SPOTYKA SWĄ NAJŚWIĘTSZĄ MATKĘ… 
O męko niewysłowiona! 

O Matko z tą męką złączona! 
W tych łzach się oczy Twe kąpią, 
Których mu skąpią – nasze! 

JARZĘBOWSKI, Józef, ks. (1897, Warszawa – 1964, Herisau) 
Kiedy mi Cię, Synku, zwiastowali, 
to myślałam: niebo mi otwarli, 
że to nie udręka być matką człowieka, 

Synku, Synku… 
Kiedy mi Cię objawili w złocie, 
nie myślałam, że mi wydrze kto Cię, 
że na ludzką mękę będziesz mi 
człowiekiem, 

Synku, Synku… 
Kiedym w sobie tę nosiła jasność, 
anim czuła, że na krzywdę własną, 
że tak cierpieć musi, kto wszedł 
między ludzi, 

Synku, Synku… 
Kiedym na świat wydawała brzemię, 
nie wiedziałam, że uchodzisz ze mnie 
na Twoją niedolę, na matczyną boleść, 

Synku, Synku… 
I poznałam w Tobie umieranie, 
i poznałam, żeś Ty krzyżem dla mnie, 
że okrutną rzeczą być matką człowieczą, 

Synku, Synku… 
Kiedy mi Cię, Synku, zwiastowali, 
nie wiedziałam, że mi Cię wydarli, 
że oblekasz ciało, aby źle się stało, 

Synku, Synku… 
KULMOWA, Joanna (ur. 1928, Łódź) 

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 (94): MIŁOSIERNA MATKA PIEKOSZOWSKA 
Wedle tradycji obraz był darem ojca Tobiasza, paulina z Jasnej Góry, dla 
proboszcza z Piekoszowa, i wisiał na plebanii. 
Niezwykle wsławił się w II poł. XVII w., tuż przed potopem szwedzkim. 
Jeden ze świadków zeznawał wobec komisji zebranej w celu zbadania 
zjawiska: „Nie tylko ja sam byłem widzem tego wielkiego objawienia, kiedy ten obraz 
Panny Najświętszej krwawymi płakał łzami… Widziałem wyraźnie, kiedy wyciekały łzy 
krwawe… Obraz wisiał wysoko nad oknem. 
Widziałem i to, że te łzy spadały z oczu… 
Przejęci tym widokiem ludzie padali krzyżem na 
ziemię i serdecznie płakali, kiedy ten obraz z 
plebanii do kościoła był niesiony”. Wespazjan 
Kochowski (jeden z wybitniejszych 
poetów polskich XVII w.) w niezwykłym 
płaczu obrazu Matki Bożej widział znak z 
nieba, pobudzający naród polski dla 
poprawy życia i pokuty. Pisał, że sprawa 
jest godna uwagi, bo: 

… Matki bez zmazy, 
Maryi płaczą w kościołach obrazy… 
Te oczy płaczą, łzami twarz skrapiają, 
Które na Polskę łaskawie wzglądają, 
Te oczy płaczą Matki naszej Drogiej 
Dla napomnienia nam i dla przestrogi. 

W 1772 wydano na Jasnej Górze Skarb 
nieprzebrany…, opis 283 łask i cudów 
doznanych za pośrednictwem Miłosiernej Matki Piekoszowskiej… 
Koronacji dokonał Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, 8.ix.1968. 
W 1983 złodzieje odarli obraz Matki Bożej z koron i sukienki. Rekoronacji 
18.v.1986 dokonał Józef kardynał Glemp, prymas Polski. 

na podstawie: „Z dawna Polski Tyś Królową”, Siostry Niepokalanki, 1999 
adres: Sanktuarium Maryjne, 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 52; źródło theotokos.ovh.org 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
święta pracujące: 08:45, 18:00 

MMMM S Z E  S Z E  S Z E  S Z E  

ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE  
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  
dni powszednie (z przerwą na 

Msze św. i nabożeństwa): 08:00–09:30, 17:00–19:00 
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  
niedziele i święta: nieczynna 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA  Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
 
 


