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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
(Rdz 15, 5-12. 17-18); (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14); (Flp 3, 17 – 4, 1); (Mt 17, 5); (Łk 9, 28b-36); 

     Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wy-
gląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów roz-
mawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali 
się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i 
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących 
przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr  

rzekł do Jezusa: "Mistrzu, do-brze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się 
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A 
z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wy-
brany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się 
ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zacho-
wali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opo-
wiedzieli o tym, co zobaczyli.  (Mt 17, 5); (Łk 9, 28b-36); 

KOMENTAZ 
         Przemienienie jest wydarzeniem szcze-
gólnym w życiu Jezusa. Podczas modlitwy 
na Górze Tabor Jezus doznaje uwielbienia ze 
strony Ojca. Podobnie jak podczas Chrztu w 
Jordanie, z obłoków słychać głos Ojca: To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9,35). 
Jezus zostaje ogarnięty światłością i mocą 
Boga. Towarzyszyło temu niezwykłemu wy-
darzeniu po-jawienie się w chwale Mojżesza 

i Eliasza. Obecność obu tych postaci biblij-
nych wskazuje na to, że Jezus jest Mesjaszem 
- wypełnieniem oczekiwań ludu Starego 
Przymierza. Przemienienie Chrystusa na 
oczach Apostołów: Piotra, Jana i Jakuba było 
jakby uprzedzeniem paschalnych wydarzeń, 
a więc przygotowaniem ich  do chwalebnego 
zmartwychwstania Jezusa. Na dramatyczne 
chwile męki Pan umacnia swoich uczniów. 
Czyni to przez objawienie swojej Boskiej 
chwały. Apostołowie widzą Chrystusa prze-
mienionego, jaśniejące-go blaskiem, a to ma 
ich ugruntować w wierze na moment śmierci 
Pana, na zgorszenie krzyża, na sytuację, w  

w której wydawałoby się, że Chrystus prze-
grywa wszystko. Apostołowie zaproszeni 
przez Pana na Górę Przemienienia, oglądają 
to, co będzie na końcu – chwałę przyszłego 
zwycięstwa, aby w chwili próby nie załamali 
się i nie ulegli pokusie skłania-jącej do pa-
nicznego lęku, do ucieczki, do zdrady Mi-
strza. Dlaczego na początku Wielkiego Postu 
czytany jest fragment Ewangelii o Przemie-

nieniu Pańskim? Bo czterdziestodniowy post 
jest dla chrześcijan okresem przygotowania 
do uroczystości zmartwychwstania Jezusa. 
Stojąc na własnej górze przemienienia, przy-
gotowujmy się podczas tego Wielkiego Postu 
na zejście w dół, bo prawdziwa przemiana 
serca następuje dopiero w dolinach, czyli w 
cierpieniu i bólu przeżywanym z Chrystu-
sem. W chwilach strapienia trzeba nam 
wspominać Górę Tabor, by nie stracić na-
dziei, że ostatecznie, u kresu naszej drogi, 
otrzymamy wieniec chwały. Trzeba wierzyć, 
że potęga Miłości wszystko przemieni w 
światło i szczęście.                   Diakon Maciej 
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SUKCES 
         Na pokładzie pewnego statku płynącego do Stanów Zjednoczonych wracał pewien misjonarz, który spędził 
wiele lat w Chinach oraz znany śpiewak, który był tam tylko dwa tygodnie. Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, 
misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli oczekujących powrotu śpiewaka. - Panie, nie pojmuję tego - mruknął roz-
goryczony nieco. - Poświęciłem Chinom czterdzieści dwa lata mojego życia, a on tam był tylko przez dwa tygodnie 
i jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, a na mnie nie czeka absolutnie nikt. Pan odpowiedział: - Synu, skąd 
ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu.  Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie przygotowują się do tej "wielkiej 
podróży", która czeka każdego z nas. Dlatego ten moment wiąże się dla nich z wielką trwogą. Czy naprawdę 
przygotowujesz się do tego?                                                                                                                                    B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Przyjacielu, nieodłączną częścią twego ży-
cia jest cierpienie – prawda? Tak jak moją i nas 
wszystkich. Wiara w Boga nie jest po to, aby 
uniknąć problemów i ucisków, ale po to, by 
przejść przez nie z podniesioną głową. Bóg 
może usunąć Twoje trudności, albo pomóc To-
bie przez nie przejść. Fajnie jest wyznawać 
Boga, gdy masz zdrowie i kasę – bo to bardzo 
łatwe, ale musisz umieć to robić także wtedy, 
gdy zostajesz sam bez pieniędzy i bliskich 
osób, gdy upadniesz na zdrowiu i doznasz 
ucisku. Jeżeli gniewasz się na Boga w smutku, 
a tylko w radości Go wychwalasz, to nie jest to 
jeszcze ziarenko gorczycy Twojej wiary w 
zwycięstwo Jezusa. „Na świecie doznacie uci-
sku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył 
świat”. Na każdego przyjdzie czas, aby stanąć 
do walki przeciw swojemu Goliatowi. Czy Ty 
staniesz wtedy z największą bronią, jaką jest 
wiara w Boga? Tak jak Mojżesz mówił do swo-
jego ludu, gdy byli w potrzasku między mo-
rzem a wojskiem (przed rozstąpieniem się): 
„Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, 
a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje 
nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, 
nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie 

Walczył za was a wy pozostaniecie spokojni”. 
Tak samo Bóg mówi dzisiaj do Ciebie. Rób co 
jest właściwe i co możesz czynić. Trwaj we 
Mnie, weź głęboki oddech życia i przestań się 
stresować, a Ja za Ciebie będę walczył. Nie 
moja to wojna, ale Boża. Bóg nasz się śmieje z 
ciebie, bo widzi, diable, twój koniec przed po-
czątkiem! Zatem trwaj w wierze Przyjacielu i 
nie odstępuj na krok, nie cofaj się i nie odda-
waj pola szatanowi, nie lękaj się, bo Bóg jest z 
Tobą. On nie jest gdzieś w obłokach. Gdziekol-
wiek pójdziesz On będzie z Tobą. Zawsze bę-
dzie blisko Ciebie i nigdy Cię nie zostawi. Ni-
gdy nie opuści! Szukaj Go w Biblii, w Interne-
cie, na fejsie, w drugim człowieku – zrozum, 
że jest w teraźniejszości. W tej sekundzie, w 
której to czytasz, jest przy Tobie. „Bez wiary 
zaś nie można podobać się Bogu. Za każdym 
razem, gdy ktoś prosi o pomoc Boga, Bóg za-
czyna szukać człowieka, przez którego tę po-
moc przyniesie. Nawet, gdy patrzysz z lękiem 
w przyszłość, okaż wiarę Jezusowi Chrystu-
sowi i nie zamartwiaj się tym, co ma nastąpić. 
Nie projektuj w czarnych kolorach, ponieważ 
On jest tu i teraz i jeśli Cię prowadzi przez pro-
blemy to znaczy, że ma w tym plan.  A. Łodziewski 

       MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu, 

zwaną Ad gentes, jako Dzień Modlitwy, Postu i So-

lidarności z Misjonarzami. W naszych modlitwach 

pamiętajmy misjach i misjonarzach. Po Mszy Świętej 

będzie można złożyć ofiary do puszek na wsparcie 

misji. 

2. We wtorek (19 III) przeżywać będziemy uroczy-

stość św. Józefa, oblubieńca NMP. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 

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

18:30 i wyjątkowo w tym tygodniu o 20.00, a dla 

dzieci o godz. 16:30; 

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

zania pasyjne w tym roku wygłosi ks. dk. Ma-

ciej Świgoń. 

4. Jedną z form postu jest podjęcie abstynencji od 

alkoholu na czas Wielkiego Postu. Podejmując dar 

abstynencji bronimy Bożego życia w duszach na-

szych sióstr i braci. Pamiętajmy, że trzeźwość innych 

zależy także od naszych decyzji i czynów. Zachęcamy 

do wpisywania swoich abstynenckich postanowień 

do Parafialnej Księgi Trzeźwości, która wyłożona 

jest pod chórem. 

5. W poniedziałki: 18 i 25 marca zapraszamy na 

kolejne katechezy wielkopostne o dobrej spowie-

dzi na godz. 18.30 do sali parafialnej. Katechezy 

mają na celu pogłębić wiedzę w celu zrozumienia 

sensu sakramentu pokuty i pojednania.  

6. Zapraszamy na konferencję z uwielbieniem 

w poniedziałek (18 III) na godz. 20:00 do kaplicy. 

7. Próba scholi parafialnej we wtorek (19 III) o 

godz. 19.30 w sali parafialnej. 

8. W każdy czwartek Wielkiego Postu na godz. 

19.30 do kaplicy MBF zapraszamy na 45-minu-

tową Adorację Najświętszego Sakramentu z Lec-

tio Divina, czyli z rozważaniem Pisma Świętego. 

Będziemy rozważali Ewangelię z niedzielnej 

Mszy Świętej i ten sposób przygotowywali się do 

głębszego przeżywania dnia świątecznego. Pro-

simy zabrać ze sobą Pismo Święte Nowego Testa-

mentu.  

9. W piątek (22 III) o godz. 19:00 Msza święta z 

nabożeństwem do św. Rity i ucałowaniem reli-

kwii w czasie, której będziemy szczególnie mo-

dlić się o dobrą żonę i dobrego męża. Nabożeń-

stwo Drogi Krzyżowej po zakończeniu Mszy 

świętej – ok. godz. 20:00. 

10. W środę (20 III) o godz 9.30 w kinie Helios 

będzie można obejrzeć film „Największy dar”. 

Jest to najbardziej oczekiwany film z katolickimi 

wartościami ostatnich lat. Jego pokaz odbywa się 

już w 40 krajach świata. W tej hiszpańsko-pol-

skiej produkcji zobaczymy najbardziej niepraw-

dopodobne i po ludzku niemożliwe historie po-

jednania i przebaczenia. To film, który naprawdę 

potrafi zmienić życie. Zbiórka pod Kościołem o 

godz. 8.30. Koszt: 15 zł. Szczegóły na plakatach i 

u ks. Wojciecha. 

11. Emerytów i rencistów, którzy chcieliby prze-

kazać 1 % na Caritas, zapraszamy w poniedzia-

łek  

do sali parafialnej od 16.00 do 18.00. Przypomi-

namy - podatnicy którzy wskazali w zeznaniu 

rocznym za 2017 rok organizację pożytku pu-

blicznego, nie muszą rozliczać jednego 1% za 

2018 rok. Urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę 

i przekaże ją na ten sam cel. 

12. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygodniu 

na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 10 787 zł. 

13. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, 

Niedziela, biuletyn parafialny Ave Maria. 

14. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Na-

szych drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budowni-

czych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Da-

niela Dąbroskiwgo (l. 46) z ul. Subisława, Marię 

Kicińską (l. 89) z ul. Sztormowej, Eugenię Wójcik 

(l. 98) z ul. Pomorskiej, których pożegnaliśmy w 

minionym tygodniu oraz zmarłych z naszych ro-

dzin: wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA 2019 R. 

7.00 † Zygmunt Konkol (18. Msza święta gregoriańska) 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Edyty z okazji 46. 
urodzin 

18.00 † Regina w 21. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin: Motaków, Krzysińskich i Grzeleckich 

19.00 † Jadwiga w 15. rocznicę śmierci 
WTOREK, 19 MARCA 2019 R.  
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA  

7.00 Dziękczynna z okazji ślubu Marii i Bernarda oraz o zdrowie i opiekę MBF dla ich bliskich 

8.00 † Józef i Maria 

18.00 
1) † Ryszard Zdunek oraz rodzice z obojga stron 
2) † Zygmunt Konkol (19. Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Józef Matczuk7 LUTEGO 2019 R.  

ŚRODA, 20 MARCA 2019 R. 
7.00 † Zygmunt Konkol (20. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Mama Paulina i rodzice z obojga stron 

18.00 † Barbara Markowska w 10. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Waldemar, Leon, Bronisława (k), Jadwiga, Ludwik, Tadeusz  
2) Dziękczynna z okazji 19. urodzin Mai z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i Boże 
błogosławieństwo, opiekę MBF 

CZWARTEK, 21 MARCA 2019 R.  
7.00 † Rodzice: Franciszka (k) i Klemens w 21. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin obojga stron  

8.00 W Bogu wiadomej intencji z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 
1) † Zygmunt Konkol (21. Msza święta gregoriańska)  
2) † Piotr Biskupski w miesiąc po śmierci 

19.00 
1) O dary Ducha Świętego i opiekę MBF dla członków wspólnoty Marana Tha i ich rodzin 
2) † Lech Gawęcki w 37. rocznicę śmierci 

PIĄTEK, 22 MARCA 2019 R.  
7.00 † Zygmunt 

8.00 
1) † Zygmunt Konkol (22. Msza święta gregoriańska)  
2) † Stefania Lisińska w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 
2) † Jerzy i Maria 

19.00 Św. Rita 

SOBOTA, 23 MARCA 2019 R.  

7.00 † Zygmunt Konkol (23. Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Michał Sobolewski w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice: Henryk i Bronisława (k) 
2) † Maria Magdalena Kowalczyk w miesiąc po śmierci 

18.00 † Mieczysław Wójtowicz  

19.00 † Anna Straszewicz w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

24 MARCA 2019 
6.30 Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Karoliny Miodek 

8.00 
1) † Jan, Anna, Leon oraz rodzeństwo Schulferów 
2) † Krystyna w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice, brat i zmarli z rodziny 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBF z okazji 87. rocznicy 
urodzin Teresy Niewola 

11.00 † Leszek Latos w 7. rocznicę śmierci, dziadkowie, rodzice, krewni z obojga stron 

12.30 
1) Za parafię  
2) W intencji członków wspólnoty Domowego Kościoła 

14.00 † Stanisława (k), Helena i Walenty 

18.00 † Janina (k) Łukasik, Wacław Andrukiewicz w 5. rocznicę śmierci 

19.30 † Zygmunt Konkol (24. Msza święta gregoriańska) 
 


