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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU (Rdz 22,
1-2. 9-13. 15-18)
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do
niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto
jestem - powiedział: weź twego syna jedynego,
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam
złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci
wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył
na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka
położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba
i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto
jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na
chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem,
że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet
twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy
się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego
rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.
Niedziela 8.03. – 2 Niedziela WP
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 8).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 8).
8:30 + Józefa Kalisiewicza.
10:00 + Helenę i Józefa Andrzejczaków
oraz ich rodziców.
11:30 + Jana (4 r. śm.) oraz r-ców Michała
i Zofię Basiewiczów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Franciszkę (im.) i Stanisława Stosio.
Poniedziałek 9.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 9).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 9).
7:00 + Włodzimierza Miłodrowskiego (6 r.
śm.).
7:00 O powołania do zgromadzenia SS Dominikanek.
7:30 + Lucjana (1 r. śm.) i Kazimierza
Smolińskich, Marcjannę i Leona Goździewskich, Michalinę i Bolesława Łasiewickich.
18:00 + Annę Garbat (2 r. śm.).

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.03.2009

i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego
syna. Po czym Anioł Pański przemówił głośno z
nieba do Abrahama po raz drugi: Przysiągam na
siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś
to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę
ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne
jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na
wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą
warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy
ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że
usłuchałeś mego rozkazu.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
DO RZYMIAN (Rz 8, 31b-34)
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On,
który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale
Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z
Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może
wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których
Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
Któż może wydać wyrok potępienia? Czy
Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć,
co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy
Boga i przyczynia się za nami?
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 9, 2-10)
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra,
Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno

na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden
folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał
się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali
z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi,
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić,
tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie. 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 rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
sobą, co znaczy powstać z martwych.

Wtorek 10.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 10).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 10).
7:00 + Józefa Wojciechowskiego (mies. po
śm.).
7:00 + Mariannę i Kazimierza Urbańskich.
7:00 Za dobrodziejów SS Dominikanek.
7:30 + Helenę, Józefa i Marię Zapaśników,
Józefa Bondera.
7:30 + Mieczysława Badurskiego (mies. po
pog.).
18:00 Dz.-bł. w 80 urodziny Józefa Wasążnika.
Środa 11.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 11).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 11).
7:00 O bł. Boże dla Asi w 1 r. urodzin.
7:30 + Antoniego i Reginę Kapłun.
7:30 + Zofię i Zygmunta oraz Mariana Ginterów, Włodzimierza Sierpińskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Ewę Chruścicką (2 r. śm.), + Emanuela
Bagińskiego, + Władysława Kwiatkowskiego (ur.).
Czwartek 12.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 12).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 12).
7:00 + Tadeusza Truszkowskiego (5 r.
śm.).
7:30 Dz.-bł. w 3 r. chrztu Marysi.
18:00 + Jana i Kamilę Sabaków (4 r. śm.)
Piątek 13.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 13).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 13).

7:00 + Eugenię Nowak (mies. po śm.)
7:30 + Alojzego Szewczyka i r-ców Piotra
i Juliannę.
7:30 + Stanisławę Zawada.
18:00 Dz.-bł w 18 urodziny Doroty.
Sobota 14.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 14).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 14).
7:00 Dz.-bł. w 80 r. urodziny Józefy Pielak
z prośbą o bł. dla cr.
7:30 + Tomasza Orłowskiego (12 r. śm.).
7:30 + Marię Domańską (mies. po śm.).
18:00 + Tadeusza Przywózkiego (7 r. śm.)
Jadwigę Przywózką, Kazimierza i Ewę Cicheckich.
Niedziela 15.03. – 3 Niedziela WP - REKOLEKCJE
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 15).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 15).
8:30 Dz. bł. w 1 urodziny Mikołaja z prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę MB.
10:00 + Bolesława, Stefana, Janinę i Czesława Krucz.
11:30 + Józefa Ornata.
13:00 Za Parafian.
13:00 + Zofię (30 r. śm.) i Stanisława Malinowskich.
18:00 + Mikołaja i Genowefę Jonakowskich.
Ogłoszenia duszpasterskie 08.03.2009.
II Niedziela W. Postu
wDziś druga niedziela Wielkiego Postu.
Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali
z jak największym pożytkiem. Czyni to

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 9,4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Am 5,14; Łk
6,36-38; WT.: Iz 1, 10.16-20; Ps 50,8-9.16bc17.21.23; Ez 18,31; Mt 23,1-12; ŚR.: Jr 18,18-20;
Ps 31,5-6.14-16; J 8,12b; Mt 20,17-28; CZ.: Jr
17,5-10; Ps 1,1-4.6; Łk 8,15; Łk 16,19-31; PT.: Rdz
37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-21; J 3,16; Mt
21,33-43.45-46; SB.: Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,14.9-12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego
i sprawowanie sakramentu pojednania i
pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia
czy specjalnych nabożeństw pokutnych.
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii
rozpoczną się za tydzień. Przypominamy,
że w naszym kościele w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.00 i 19.00, a w
niedziele Gorzkie Żale z procesją o godz.
17.00. Wszystkich zachęcam do licznego
udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia.
wDzisiaj 8 marca, obchodzimy Dzień
Kobiet! Choć to świecka uroczystość,
pamiętajmy w modlitwach o wszystkich
kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej
utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o
kobietach poniżanych i prześladowanych
w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie,
w Kościele i rodzinie. Polecajmy ich trud
i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
wWpatrzeni w Ukrzyżowanego, który
dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył
w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem
podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze
i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału
w głośnych rozrywkach, od spożywania
napojów alkoholowych, palenia, aby w
ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy
pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i
wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że
Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i
modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne
spotkania czy celowo organizowane w tym
czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie
dla dzieci i młodzieży. Kochani Rodzice i
Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie
w tym czasie na swoje pociechy. To na Was
spoczywa obowiązek dobrego wychowania
dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
wDzisiaj w kościołach zorganizowano
specjalną zbiórkę pieniężną do puszek na
Krajowy Fundusz Misyjny. To okazja do
wielkopostnego podzielenia się dobrem
materialnym z tymi, którzy głoszą Chrystusa z dala od nas, często wśród prawdziwej
biedy i wielu niebezpieczeństw.
wW okresie Wielkiego Postu cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu będzie
miała miejsce w naszym kościele w piątki
w godz. 18.30 – 19.00.
wOd 10 marca podejmujemy Nowennę
do św. Józefa. Będzie odprawiana codziennie po Mszy św. wieczornej.

TRZEBA NAM PRZEŻYĆ DOŚWIADCZENIE WIARY
Niektórych śmieszy zielony listek koniczyny na tylnej szybie samochodu, ale
on o czymś mówi: jestem „świeżym kierowcą”, nie jestem jeszcze wprawiony,
uważaj na mnie. Myślę o tym, czytając
historię Abrahama wystawionego na próbę wiary. Bogu, który wyrzekł jego imię:
Abrahamie, odpowiedział: Oto jestem.
Biblijnie znaczy to tyle, co powiedzieć, że
jest się gotowym. Gotowym, by nie nosić
już „zielonego listka” wiary niedojrzałej,
niezdecydowanej. Czy nie jest tak, że
czasem chcielibyśmy mieć pod ręką zieloną koniczynkę? Tak na wszelki wypadek: Panie Boże jeszcze nie teraz, trochę
za wcześnie chcesz mnie wystawić na
próbę, rzucić na głęboką wodę.
Dzisiejsza Ewangelia przekonuje, że
aby być świadkiem, najpierw trzeba samemu przeżyć tajemnicę Przemienienia
— tak jak Piotr, Jakub i Jan, których Je-

zus wybrał, aby z Nim byli. Za wcześnie
nie można występować w imieniu Boga.
Wspominając seminarium, myślę o tym,
jak nie mogłem doczekać się sutanny,
pierwszego kazania, święceń. Teraz
wiem, że potrzeba przygotowania, i że
prawdą jest także to, iż trzeba najpierw
samemu przeżyć doświadczenie wiary,
którą chce się dzielić z innymi.
W powołaniu jest taki element, który zakłada wolny wybór ze strony Boga i wolną
odpowiedź człowieka. Mogło się zdarzyć,
że Jezus wołał tego i tamtego, a oni nie
wstali i nie poszli. Tak może się zdarzyć
również i dzisiaj.
Jezus tyle razy zaprasza mnie, abym
przeżył z Nim doświadczenie Taboru —
tylko jaka będzie moja odpowiedź? Rekolekcje są dobrą okazją, aby to jeszcze
raz przemyśleć.
ks. Piotr Zaborski

DOBRZE, ŻE TU JESTEŚMY...

Jeszcze całkiem niedawno tylko wielkie miasta zdawały się tętnić życiem i to one uchodziły za miejsca zabiegania i kontaktu z tzw. wielkim światem. Dziś, gdziekolwiek byśmy
nie mieszkali, w mniejszym czy większym stopniu doświadczamy tego samego pędu życia.
Wielki Post mówi nam jednak: czas się zatrzymać i spojrzeć na Jezusa.
Jednym z typowych elementów, które konstruują telewizyjne wiadomości jest dziś tzw.
„stand-up”, czyli komentarz lub puenta do pokazanego materiału. Ilość informacji, które
spadają na nas w ciągu dwudziestu czy dwudziestu pięciu minut trwania programu informacyjnego jest zazwyczaj tak ogromna, że bez tych kilkunastu sekund stand-upa, zatrzymania, moglibyśmy popaść w bezdech i stracić kontakt z otaczającym nas światem. Aby
z tego informacyjnego szumu cokolwiek pozostało (a właściwie, by pozostało to, na czym
zależy redaktorom), potrzebnych jest kilka zdań, które pozwolą widzowi zatrzymać się i
ustosunkować do tego, co widzi.
Tekst dzisiejszej Ewangelii wprowadza nas w zupełnie inny rytm życia. Nie ma tam żadnego pośpiechu. Jest wysoka góra, ciche, spokojne miejsce i wybrani uczniowie. Właściwie
wszystko zdaje się być jakoś zatrzymane. Ale właśnie tutaj, na oczach uczniów, dzieją się
rzeczy wielkie i piękne, które pobudzają ich do zastanowienia i każą powiedzieć: „dobrze,
że tu jesteśmy”. Ci trzej uczniowie, których Jezus wziął z sobą, zatrzymują się w miejscu i
czasie, który pozwala im spojrzeć na Mistrza w zupełnie inny sposób. Dopiero teraz, z dala
od tłumów, w zupełnej ciszy i spokoju zaczynają rozumieć, kim On jest i rozprawiać o tym,
co im powiedział.
Wielki Post jest szansą na zmianę rytmu życia również dla nas. Każda Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, niedzielna Eucharystia czy wreszcie wielkopostne rekolekcje to nie tylko
krótki stand-up, chwila na zatrzymanie, komentarz czy puentę. Wielki Post to zaproszenie,
aby wraz z Jezusem przeżyć czas oddalenia, nabrać dystansu do codziennych spraw,
wyłączyć się z codziennego zabiegania, zostawić przyzwyczajenia, zachwiać naszą małą
stabilizacją, zmienić rytm życia... Niech ten drugi tydzień Wielkiego Postu pomoże nam
wyjść „osobno na górę wysoką”, a potem wrócić i rozprawiać, jak uczniowie, o tajemnicy z
martwych powstania.
Ks. Dariusz Madejczyk

ŚW. DOMINI SAVIO

Żył zaledwie 15 lat. Otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone
dary. Napisał akt ofiarowania się Matce Bożej Niepokalanej i złożył go na jej ołtarzu:
“Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było twoim. Jezu i Maryjo bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł niż bym miał przez
nieszczęście popełnić choć jeden grzech”. O dojrzałości tegoż dziecka świadczą postanowienia, jakie w swojej książeczce do nabożeństwa napisał:
1. będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik;
2. będę święcił dzień święty;
3. moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja;
4. raczej umrę niż zgrzeszę;
Jest On opiekunem Służby Liturgicznej.
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