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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19; Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10 

         Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 
Jana i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam się przemienił wo-
bec nich. Jego odzienie stało się lśniąco 
białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
"Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; posta-
wimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, je-
den dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". 
Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak  

byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osła-
niający ich, a z obłoku odezwał się głos: 
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowia-
dali o tym, co widzieli, zanim Syn Czło-
wieczy nie powstanie z martwych. Za-
chowali to polecenie, rozprawiając tylko 
między sobą, co znaczy „powstać z mar-
twych”.                                 Mk 9, 2-10 

KOMENTARZ 

    Druga Niedziela Wielkiego Postu sta-
wia przed nami obraz góry. Krajobraz 
gór jest także odsyłaczem wyobraźni do 
naszego życia. Wędrówki po górach są 
nie tylko znakomitym obrazem drogi 
naszej codzienności, ale także wiary. 
Dziś widzimy górę, na której odsłania 
się niebo. Piotr wpada w tak wielką eu-
forię, że pod wpływem emocji i wrażeń 
chce tam zostać. Nasze życie przypo-

mina czasem wysokie góry a niekiedy 
doliny. Nie mniej jednak chodząc po 
nich czasem musimy się mocno zmę-
czyć. Nie zawsze też widok ze szczytu 
góry musi być piękny i pociągający. Nie-
rzadko można doświadczyć tam wiatru, 
deszczu albo śnieżycy. Czasem jednak 

będąc na jej szczycie jesteśmy pod tak 
wielkim wrażeniem, że z zachwytu nic 
nie mówimy. Dzisiejszy obraz góry jest 
przede wszystkim opisem naszej wiary. 
I w tej naszej wędrówce wiary z Jezusem 
mogą być chwile trudne, ale i też piękne 
jak ta dzisiejsza góra Tabor. Może nie 
zawsze doświadczamy w życiu chwały, 
ale to nie oznacza, że Jezus jest z nami 
tylko w euforiach. On jest zawsze. Pa-

miętajmy, że oprócz góry Tabor jest 
również góra Golgoty, a kalwaria czeka 
każdego z nas bez wyjątku, bo wszyscy 
musimy umrzeć. Pozwólmy więc Bogu, 
by przez różne doświadczenia i próby 
przygotował nas na ostateczny szczyt 
chwały góry Tabor.             Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Kogo nadejście zapowiadali starotestamentalni prorocy Mojżesz i Eliasz? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ” 
      Nieposłuszeństwo człowieka – grzech 
– spowodowało więzi z Bogiem, panowa-
nie szatana i śmierć. Tę sytuację może 
zmienić tylko Syn Boży, który za to zapłaci 
najwyższą cenę, bo weźmie na siebie odpo-
wiedzialność na siebie za grzechy ludzkie. 
On w naszym imieniu zwróci się do Boga 
tymi, albo podobnymi słowami: Ojcze, im 
daruj a mnie ukarz, w ich imieniu przyjmij 
ofiarę najdroższą dla Ciebie, przyjmij Moje 
Ciało i Krew, przyjmij moje życie. Ojciec 
przyjmuje tę ofiarę, dlatego w Wielki Pią-
tek na Golgocie postawiono krzyż, do któ-
rego przybito Syna Bożego, a Ojciec Nie-
bieski nie powstrzymał oprawców przed 
zadaniem śmiertelnych ran. Stało się tak 
dlatego, że Bóg kocha tych, których stwo-
rzył, a Krew Jezusa ocali całą ludzkość od 
Bożego zagniewania, od śmierci wiecznej. 
Nie jest przypadkiem, że Syn Boży umiera 
na krzyżu. Krzyż to dwie belki, pozioma i 
pionowa. Belka pozioma przypomina hi-
storyczną oś czasu – linię ciągnącą się w  

 nieskończoność. Patrząc w lewo można 
sobie wyobrazić film puszczony od tyłu, 
na którym pojawiają się obrazy z przeszło-
ści. Jezus umiera za tych, którzy byli przed 
Jego przyjściem na świat, ale także swym 
zbawczym wysiłkiem obejmuje przyszłe 
pokolenia. Patrząc na prawą część belki 
krzyżowej, możemy sobie wyobrazić, czy 
też poznać przyszłość – dzieje ery Chrystu-
sowej – i odnaleźć tam również siebie. 
Belka pionowa jest też bardzo czytelnym 
znakiem. Umieszczona na ziemi chce jakby 
dosięgnąć Nieba i będzie ciągle wskazy-
wała ludzkości kierunek. Krzyż Chrystusa 
to miejsce złożenia ofiary, czyli ołtarz. Je-
zusowa ofiara ma połączyć świat ze 
Stwórcą, człowieka z Bogiem, aby nas zba-
wić. I dlatego krzyż znajduje się wszędzie: 
przede wszystkim na ołtarzu, w kościo-
łach, w domach, w górach, na cmenta-
rzach… Bo tylko w tym znaku jesteśmy 
zbawieni. „Zbawienie przyszło przez 
krzyż”.                   Ks. Henryk Krukowski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Przeżywamy drugą niedzielę Wiel-

kiego Postu, zwaną Ad gentes, jako 
Dzień Modlitwy, Postu i Solidar-
ności z Misjonarzami. W naszych 
modlitwach pamiętajmy misjach i 
misjonarzach. Po Mszy Świętej bę-
dzie można złożyć ofiary do puszek 
na wsparcie misji. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabo-
żeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o 
godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 
19:30 (dla młodzieży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele o 
godz. 17:00. Kazania pasyjne w tym 
roku wygłosi ks. dr Maciej Kwie-
cień. 

3. Jedną z form postu jest podjęcie 
abstynencji od alkoholu na czas 
Wielkiego Postu. Podejmując dar 
abstynencji bronimy Bożego życia w 
duszach naszych sióstr i braci. Pa-
miętajmy, że trzeźwość innych za-
leży także od naszych decyzji i czy-
nów. Zachęcamy do wpisywania 
swoich abstynenckich postanowień 

do Parafialnej Księgi Trzeźwości, 
która wyłożona jest pod chórem. 

4. W tym tygodniu przypadają Dni 
Eucharystyczne marca: 

• I czwartek miesiąca - Wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu i 
modlitwa o powołania o godz. 17.00; 
Msza Święta za kapłanów i o powo-
łania kapłańskie o godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca - spowiedź 
od godz. 7:00 i od godz. 16:00. Msza 
Święta dla dzieci o godz. 17:00. Na-
bożeństwo pierwszopiątkowe o 
godz. 7.30 i 18.30; 

• I sobota miesiąca – różaniec  
wynagradzający  NSM o godz. 7:30. 

Msza Święta wynagradzająca o godz. 
8:00, a po niej pierwszosobotnie rozwa-
żanie. Tego dnia kapłani odwiedzą 
swoich chorych z posługą sakramen-
talną. 
5. Rodziców młodzieży przygotowu-
jącej się do bierzmowania zapraszamy 
na spotkanie w środę (29 III) o godz. 
19.30 w sali parafialnej.  
6.  Zapraszamy na kolejną katechezę 
dla dorosłych z cyklu o moralności 
chrześcijańskiej we wtorek (27 II) o 
godz. 19.30 w sali parafialnej. Temat 
spotkania: „Dary Ducha Świętego – 
program życia chrześcijańskiego”. Pod-
czas spotkania spojrzymy na chrześci-
jaństwo, dla którego programem jest 
życie darami Ducha Świętego. Jest to 
szczególny czas na podjęcie tego te-
matu, gdyż aktualnie przeżywamy rok 
Ducha Świętego. Konferencję popro-
wadzi ks. Andrzej. 
7.  W przyszłą niedzielę podczas 
Mszy świętej o godz. 12.30 będziemy 
gościli Sopocki Chór Kameralny Con-
tinuo. 
8.  Dziękujemy za ofiary złożone w 
zeszłym tygodniu na tacę inwesty-
cyjną. Zebraliśmy 11 645 zł. 

9.  Zachęcamy do zakupu prasy kato-
lickiej: Gość Niedzielny, Niedziela oraz 
biuletynu parafialnego Ave Maria.  
10. Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-
rzego, budowniczych i dobrodziejów 
naszego kościoła, śp.: Franciszka Wró-
blewskiego (l. 83) z ul. Sztormowej, Ali-
cję Komenda (l. 78) z ul. Sztormowej, 
których pożegnaliśmy w minionym ty-
godniu oraz zmarłych z naszych rodzin 
polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 26 LUTEGO 2018 R 

7.00 † Ewa Więczkowska 

8.00 
† Rodzice: Barbara w 7. rocznicę śmierci, Henryk w 30. rocznicę śmierci oraz brat Grzegorz w 
9. rocznicę śmierci 

18.00 † Karolina i Bolesław Kwaczek 
19.00 † Antoni oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich  

 WTOREK, 27 LUTEGO 2018 R.  

7.00 
† Władysław w 6. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron, bracia oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
18.00 † Janina i Tadeusz Pawłowscy oraz zmarli z rodziny Szyk 

19.00 † Jan Krzysztoń w 3. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 28 LUTEGO 2018 R. 

7.00 † Bronisław Kalinowski  

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Leokadia i Zygfryd Kuklińscy, Marianna oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19.00 † Roman Markiewicz  

 CZWARTEK, 1 MARCA 2018 R. 

7.00 † Regina Galikowska w miesiąc po śmierci 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego dla ks. Piotra Beleckiego od 
Margaretek 

19.00 
1)†  Krzysztof w 19. rocznicę śmierci 
2) † Anna Ludmiła Bałowska w miesiąc po śmierci 

 PIĄTEK, 2 MARCA 2018 R. 

7.00 † Krzysztof Łukasiewicz w miesiąc po śmierci 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w 
Najświętszym Sakramencie 

17.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Róży w 9. rocznicę 
urodzin 

18.00 † Ewa Chramiec 

19:00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

 SOBOTA, 3 MARCA 2018 R.  

7.00 
1)† Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

2)† Władysław Fijałek i jego rodzice  

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 

1)†  Kazimiera (k) i Stanisław Wrzesień 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Władysławy z 
okazji 99. rocznicy urodzin 

19.00 † Danuta w 20. rocznicę śmierci oraz babcia Lodzia  

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 4 MARCA 2018 R. 

6.30 † Syn Stanisław w 10. rocznicę śmierci, mąż Czesław i rodzice z obojga stron 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Władysław Chrzanowski  w 40. rocznicę śmierci 

11.00 † Teresa Sobieszek w 1. rocznicę śmierci 

12.30 
1) Za Parafię  
2) † Edward Ochylski 

14.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Kazimierz, Andrzej, Anna 

19.30 † Elżbieta Antosik w 21. rocznicę śmierci  
 


