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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 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 zaja-
śniała 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 Cie-
bie, 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 upodoba-
nie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upa-
dli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lę-
kajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie wi-
dzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z 
góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowia-
dajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowie-
czy zmartwychwstanie. 

(Mt 17,1-9) 

KOMENTARZ 
Dziś na kolejnym przystanku Wielkiego Po-
stu widzimy cudowne przemienienie Jezusa 
na górze Tabor. Ten obraz jest ewidentnym 
przekierowaniem naszych myśli na główny 
tor, jakim powinna odbywać się droga na-
szego nawrócenia. My czasem myślimy, że 
cuda można dostrzec tylko w telewizji i, że 
tylko główni bohaterowie w filmach akcji w 
cudowny sposób niszczą wroga i ratują 
świat. Okazuje się jednak, że nie tylko w fil-
mach ani bajkach można doświadczyć zjawi-
ska cudu. Pan Bóg chce nas przemieniać 
wykorzystując każdy ułamek naszego życia i 
czasu, ale my niestety często od razu zakła-
damy, że cuda to zjawiska paranormalne, 
których nie możemy stworzyć ani ich do-
świadczyć. A przecież za każdym razem, 
gdy przyjmujemy Chrystusa w Komunii Św. 
nasza dusza doświadcza cudu. Wychodzimy 
ze Świątyni ze znakiem nadprzyrodzonym, 
który się w nas dokonał i zwyczajnie wra-
camy do szarej codzienności tak jakbyśmy 
nie odczuli żadnej różnicy w sobie. To 
wszystko bierze się z przekonania o tym, że  
 

nasz wiara często jest nastawiona tylko na 
własne „JA”. Dlaczego my nie możemy tra-
fić na górę przemienienia? bo się nie dajemy 
zaprowadzić. My chcemy dyskutować z Bo-
giem, przeglądać Jego oferty, przeliczając to 
na własną korzyść. Nam się gdzieś to mocno 
utrwaliło, że Pan Bóg jest czułym Opieku-
nem naszego życia, który zapewni pewną i 
czystą drogę bez przeszkód. Natomiast Bóg 
nie jest Strażnikiem naszej doczesności! On 
chce każdego z nas osobno przeprowadzić 
inną drogą na szczyt. Jesteśmy tylko a nawet 
„aż” Jego dziećmi a dziecko bez rodzica mo-
że zbłądzić, dlatego musimy trzymać się Je-
go, toteż prośmy Jezusa, aby dał nam się 
przeprowadzić przez pustynne przestrzenie 
nas, wypalone przez grzech, bo przemiany 
nie osiągniemy dzięki naszym przeczuciom, 
staraniom czy możliwościom, ale dzięki 
drogowskazom ewangelii i tajemnicy cudu 
Bożego Miłosierdzia. Tego zasilania nie da 
się wyłączyć. 

Ks. Wojciech Kuliński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Do jakiego ważnego wydarzenia nawiązuje scena Przemienienia Pana Je-
zusa na Górze Tabor? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
OBRZED KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Podczas przyjmowania Pana Jezusa do 
serca następuje dialog pomiędzy szafarzem 
a wiernym: Ciało Chrystusa. - Amen. Jest to 
bardzo krótkie wyznanie wiary w to, że Je-
zus jest obecny w chlebie. Trochę dłuższą i 
bogatszą w treść formułę używa się w ob-
rządku bizantyjskim: Udziela się słudze Boże-
mu N. (wymienia się imię przyjmującego Komu-
nię Świętą) cennego i najświętszego Ciała i Krwi 
Pana i Boga, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa, na odpuszczenie jego grzechów i dla jego ży-
cia wiecznego. – Amen. 

Obrzęd Komunii jest obrzędem przyjęcia 
Chrystusa do serca całej wspólnoty, która 
uczestniczy we Mszy Świętej. Prawdą jest, że 
każdy przyjmuje Pana Jezusa osobiście, jed-
nak jest to możliwe dzięki uprzedniemu 
przyjęciu przez wspólnotę. Dlatego wcze-
śniej w obrzędzie Mszy Świętej została tak 
wyakcentowana rola wszystkich obecnych  
podczas Eucharystii. Podchodząc od Komu-
nii miej świadomość, że przyjmujesz Chry-
stusa w swoim imieniu, ale też całej wspól-
noty. Paradoksem jest, gdy ktoś przepycha  
 

się by podejść do stopni komunijnych szyb-
ciej od innych. Co to za przyjęcie Chrystusa 
do serca wspólnoty, gdy nie potrafi się za-
chować kultury wobec innych? Normą w 
kościołach w Polsce jest też, że pieśń pod-
czas obrzędu Komunii ucicha. Wszyscy mo-
dlą się wtedy indywidualnie. Jest to nie-
zgodne z dwutysięczną tradycją Kościoła. 
Śpiew na Komunię jest po to, by rozbudzić 
świadomość przyjmowania Chrystusa przez 
wspólnotę wszystkich uczestników liturgii i 
by wyznać wiarę w obecność Boga w Eucha-
rystii. Moment na indywidualną modlitwę 
jest dopiero po tym, gdy kapłan rozda już 
wszystkim Ciało Chrystusa. 

Jak często można przyjmować Ciało 
Chrystusa? Za każdym razem, gdy jest się w 
stanie łaski uświęcającej. Maksymalnie dwa 
razy dziennie, jednak za drugim razem nale-
ży uczestniczyć w całej Mszy Świętej. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 

 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
 

Lepsze jest trochę jarzyn z miłością  
niż tłusty wół w nienawiścią.  

 

Księga Przysłów 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego 

Postu, zwaną Ad gentes, jako Dzień Modli-

twy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W 

naszych modlitwach pamiętajmy misjach i mi-

sjonarzach. Po Mszy Świętej będzie można 

złożyć ofiary do puszek na wsparcie misji. 

2. W poniedziałek (13 III) przypada Dzień Fa-

timski. Msza Święta, której przewodniczył bę-

dzie ks. prał. dr Sławomir Decowski, pro-

boszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w 

Gdyni, o godz. 18:00. Po Mszy Świętej modli-

twa różańcowa. Całodzienna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu rozpocznie się po 

Mszy Świętej o godz. 8:00.  

W tym dniu przypada również 4. rocznica 

wyboru papieża Franciszka na stolicę Pio-

trową. Powierzajmy Ojca Święte Bożej 

Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w 

naszych osobistych modlitwach. 

W związku z przygotowaniem do świętowa-

nia 100-lecia objawień Matki Bożej Fatim-

skiej od poniedziałku, 13 III do 13 V w na-

szej parafii będzie odbywać się peregrynacja 

figury Matki Bożej, poświęconej przez św. 

Jana Pawła II. Chętnych, którzy chcieliby 

przyjąć figurę Matki Bożej do swoich miesz-

kań prosimy o zapisywanie się na liście w za-

krystii. 

3. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą z 
modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne 
pod przewodnictwem o. Teodora Knapczyka 
w środę (15 III) o godz. 18:00. 

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa 

wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 7:30, 

16:30 (dla dzieci) 18:30 i 19:30 (dla młodzie-

ży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17:00. 

W tym roku kazania pasyjne wygłosi  

ks. Krzysztof Mudlaff, ojciec duchowny GSD.  

5. Jedną z form postu jest podjęcie abstynen-

cji od alkoholu na czas Wielkiego Postu. Za-

chęcamy do wpisywania swoich abstynenc-

kich postanowień do Parafialnej Księgi 

Trzeźwości, która wyłożona jest pod chórem. 

6. Spotkania grup duszpasterskich: 

• ochotników cierpienia w czwartek (16 III)  

o godz. 11 w sali parafialnej; 

• grupy Semper fidelis w czwartek (16 III) o 

godz. 18.30 w zakrystii  

• przygotowujących się do przyjęcia sakra-

mentu bierzmowania w sobotę o godz. 12.00 

w kaplicy MBF. Obecność obowiązkowa; 

• Klubu Seniora w sobotę (18 III) w salce pa-

rafialnej o godz. 15.30 Zapraszamy wszyst-

kich, którzy chcieliby dołączyć do tej Wspól-

noty. 

7. We wtorek, 21 III o godz. 19.30 zapraszamy 

na katechezę dla dorosłych. Temat spotkania: 

„Urzekająca śmierć Chrystusa – sześć promie-

ni z krzyża”. 

8. W najbliższy poniedziałek (13 III) przypa-

da 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na 

stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej 

Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w 

naszych osobistych modlitwach. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na 

tacę, które zostaną przeznaczone na cele in-

westycyjne. Aktualnie w realizacji są 3 witra-

że i figura św. Antoniego. Projekty można zo-

baczyć w gablotach z ogłoszeniami. 

10. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za ofia-

ry złożone w zeszłym tygodniu na obiady w 

szkołach dla dzieci. Zebrano 3 853 zł. 

11. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave 

Maria za dowolną ofiarę. 

12. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, 

dobrodziejów naszego kościoła, śp. Teresę So-

bieszek (l. 70) z ul. Subisława, którą pożegnali-

śmy w minionym tygodniu. Dobry Jezu, a 

nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 12 MARCA 2017 R. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej 
diecezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne 

9.30 † Rodzice: Edmund, Łucja oraz dziadkowie z obojga stron 
11.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBF dla Ani z okazji 13. urodzin 
12.30 † Marek Wiśniewski, Feliks oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 
14.00 † Zbigniew Piasecki, Czesława (k), Jerzy 
18.00 † Mąż Zdzisław w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
19.30 Za parafian 

 PONIEDZIAŁEK, 13 MARCA 2017 R. – DZIEŃ FATIMSKI  

7.00 † Stanisława (k) i Józef Wichlińscy oraz rodzice z obojga stron 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 

1) † Tata Tadeusz i jego rodzeństwo: Zofia, Jerzy, Andrzej, Luzia i Zenobia 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla osób, które modliły 
się o powrót do zdrowia Iwony po skomplikowanym złamaniu nogi 
3) O szczęśliwą operację dla Wioletty 

 WTOREK, 14 MARCA 2017 R.  

7.00 † Rodzice i rodzeństwo 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Regina w 19. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) † Krystyna w 20. rocznicę śmierci oraz Tytus 

19.00 
† Jolanta w 10. rocznicę śmierci, Ryszard w 20. rocznicę śmierci oraz krewni z obojga 
stron 

 ŚRODA, 15 MARCA 2017 R. 

7.00 † Wanda Szafirowicz w 21. rocznicę śmierci 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 O uzdrowienie duchowe i fizyczne dla dzieci, męża i całej rodziny 

 CZWARTEK, 16 MARCA 2017 R.  

7.00 † Stefania Miłek w 1. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 
2) † Eleonora Ochylska 

19.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

 PIĄTEK, 17 MARCA 2017 R.  – ŚW. PATRYKA 

7.00 † Kira Al-Bekhait w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Karina 

18.00 † Ojciec Jan Kozłowski 

19.00 
1) † Janina, Stanisław w 17 rocznicę śmierci oraz Maciej Nowak 
2) O światło Ducha Świętego dla Dariusza i Edyty oraz o nawrócenie grzeszników 

 SOBOTA, 18 MARCA 2017 R.  

7.00 † Zofia Sommer w dniu 100. urodzin 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Kazimierz Heksel w 14 rocznicę śmierci oraz Jadwiga i Piotr 
2) † Zygmunt Kołodziej w 2 rocznicę śmierci 

19.00 
† Jerzy w 14. rocznicę śmierci oraz Sławomir w 12. rocznicę śmierci oraz teściowie: 
Helena i Józef Karwowscy 

 

 


