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II Niedziela Wielkiego Postu

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 12,1–4a
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego
Czytanie z Księgi Rodzaju
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. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 33,4–
5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza
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 życiei nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 17,1–9
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Przemienienie
Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
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”. Oto
słowo Pańskie.
Pn Dn 9,4b-10 Ps 79 Łk 6,36-38 /Wt Iz
1,10.16-20 Ps 50 Mt 23,1-12 /Śr Jr 18,18-20
Ps 31 Mt 20,17-28 /Cz Jr 17,5-10 Ps 1 Łk
16,19-31 /Pt Iz 7,10-14 Ps 40 Hbr 10,4-10
Łk 1,26-38 /So Mi 7,14-15.18-20 Ps 103 Łk
15,1-3.11-32/Ndz Wj 17,3–7 Ps 95 Rz 5,1–
2.5–8 J 4,5–42.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 20.3. – 2 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 20).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 20).
8:30 + Leszka (2 r. śm.) i Władysława Komarów, Jana i Barbarę Strockich, Janinę i Władysława Malarczyków.
10:00 + Józefa i Helenę Andrzejczyków.
11:30 + Helenę i Piotra oraz cr. Hładuń.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Bożenę Siekierzyńską.
18:00 + Józefa i cr. Chutków, Matyków i Szerszeni.
Poniedziałek 21.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 21).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 21).
8:30 + Bolesławę i Józefa Jankowskich, Mariannę i Józefa Jakubowskich.
18:00 + Janinę i Józefa Bieńskowskich.
Wtorek 22.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 22).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 22).
7:00 + Jadwigę Mlonka.
8:30
18:00 + Wandę Lech, Gustawa Repsza (18
r. śm.), Stanisławę, Ludwika i Henryka Witanów, Józefa i Jana Truszewskich, Zbigniewa
Nowackiego, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Eugeniusza Książka.
Środa 23.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 23).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 23).
8:30 Dziękczynna w rocznicę Margerytki.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Zbigniewa Chejaka i jego rodziców.
+ Alojzego Winieckiego (4 r. śm.).
+ Marię Lewińską (mies. po śm.).
+ Janinę Morawską (mies. po śm.).
+ Józefa i Marię Iwanowskich i Anielę Rudnicką.

+ Stefanię, Felicję i Feliksa Sitków.
Czwartek 24.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 24).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 24).
7:00 + Jerzego Kowalczyka (mies. po śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęskiego, Aleksandrę,
Stanisława, Józefę, Wacławę Wojciecha i Kazimierza Księżopolskich.
8:30 + Włodzimierza Lewandowskiego (mies.
po śm.).
18:00 + Stanisławę Kostek (mies. po śm.).
Piątek 25.3. – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 25).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 25).
7:00 + Stanisława Swekleja (16 r. śm.), cr.
Sweklejów, Niedbalskich i Chusteckich.
8:30 + Marię Plich (2 r. śm.).
16:30
18:00 + Irenę (23 r. śm.) i cr. Markietów.
Sobota 26.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 26).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 26).
7:00 + Genowefę Bergiel (12 r. śm.).
8:30 + Jerzego Domańskiego (11 r. śm.) i cr.
Domańskich i Turosów.
18:00 + Stefanię Sitek (4 r. śm.), Feliksa i Felicję Sitków.
Niedziela 27.3. – 3 Niedziela Wielkiego Postu - REKOLEKCJE
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 27).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 27).
8:30 + Anielę i Stanisława Karendysów i ich
rodziców.
10:00 + Czesława Chojeckiego.
11:30 + Leokadię i Romana Kwiatkowskich i
ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jerzego Chudzika (10 r. śm.), Marię,
Leokadię, Kazimierza Muchów, Helenę Bytniewską.

Ogłoszenia duszpasterskie
wZapraszamy do licznego udziału w
nabożeństwach wielkopostnych:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele o
godz. 17:00
Droga Krzyżowa w piątki
o godz. 17:00 i 19:00 ZAPRASZAMY
Za udział w Drodze Krzyżowej, a także w nabożeństwie
Gorzkich Żali możemy uzyskać odpust
zupełny.
wW okresie Wielkiego Postu adoracja Najśw. Sakramentu w piątki w godz.
18.30 – 19.00.
wDzisiaj, katecheza dla rodziców i
dzieci kl. II, po Mszy św. o 11:30.
wDzisiaj pod kościołami w całej
Polsce, (więc i u nas) zbiórka na rzecz
Dzieła Pomocy „Ad Gentes” – czyli dla
polskich misjonarzy.
wW piątek, 25 marca, uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o
godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. Z racji
uroczystości można będzie w tym dniu
spożywać pokarmy mięsne.
Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Zapraszamy w tym dniu do Katedry Praskiej
na Mszę św. o godz. 18.00 i po niej na
Marsz dla życia na plac Piłsudskiego.
wProszę o dokonywanie całości wpłat
na pielgrzymkę do Rzymu na beatyfikacje papieża JP II, do 26 marca.
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Kościół na różne sposoby pragnie nam
pomóc, abyśmy ten święty czas prze-

żywali z jak największym pożytkiem.
Czyni to 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. Już teraz przypominamy, że za tydzień, 27 marca rozpoczynamy nasze parafialne i szkolne
Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 30 marca. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz podany na
stronie internetowej parafii.
Wpatrzeni 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 imprezy rozrywkowe.
Kochani Rodzice i Wychowawcy, z
większą troską spojrzyjcie w tym czasie
na swoje dzieci. To na Was spoczywa
obowiązek dobrego wychowania dzieci,
także w duchu tradycji i naszej polskiej
pobożności.
Zwiastowanie Pańskie
W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele, jako
Dzień Świętości Życia. Życie – wiel-

ki dar Stwórcy jest święte od poczęcia
w łonie matki aż do śmierci, domaga się
poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że
nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma
władzy. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest także Dniem Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. To szczególne
zobowiązanie – osoby, które zadeklarują
taką adopcję, biorą na siebie zobowiązanie do stałego modlitewnego czuwania
nad jego życiem i rozwojem. Zapraszamy w tym dniu do Katedry Praskiej
na Mszę św. o godz. 18.00 i po niej na
Marsz dla życia na plac Piłsudskiego.
Głos za życiem
Liczba legalnych aborcji od lat wzrasta.
Coraz większy odsetek stanowią aborcje
eugeniczne – eliminacja dzieci chorych.
Za tydzień grupa parafian będzie przed
kościołem zbierać podpisy pod społeczną propozycją zmiany Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Więcej informacji na stronie
internetowej „stopaborcji.pl”. Żeby dołączyć do obrońców życia i podpisać się
pod ustawą należy podać swój Pesel.
Dzień Modlitw za Więźniów
W sobotę, 26 marca, wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili
franciszkanie, którzy przedstawiali go
jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom
więziennym, przewoźnikom, proszącym
o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym
złodziejom. Wszyscy życiowo pogubie-

ni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem
doskonałego żalu za grzechy. Liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra od 2009
roku obchodzimy w Kościele jako Dzień
Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do
Dobrego Łotra. Może tego dnia warto
sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
Przypominamy, że w naszej parafii
prowadzone są konsultacje z panią psycholog w zakresie: kryzysów małżeńskich i rodzinnych, konfliktów i kryzysów w relacjach z innymi, oraz innych
problemów i trudności. Zapraszamy
małżeństwa i osoby indywidualne.
Poradnia czynna jest w każdy wtorek
od 19:00 do 20:00. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej
naszej parafii.
To, co jest Jezusa, jest też moje. Jego
przemienienie na górze Tabor pokazuje
mi moje przetworzone przez zmartwychwstanie człowieczeństwo: „rzucił światło
na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię”. Przemienienie Pańskie mówi, że
przemienimy się: jak koń w pegaza, jak
poczwarka w motyla. W porównaniu z
tym, kim będziemy, teraz jesteśmy poczwarkami. Gdybym mógł dziś zobaczyć
siebie, jakim wówczas będę, oddałbym
sobie pokłon, padłbym na twarz w geście
przejęcia i adoracji. Nikt z nas nie jest po
prostu sobą, jest – w nadziei – bogiem,
Bogu prawdziwemu podobnym.
Tomasz Kwiecień OP, „Oremus” Wielki Post i
Triduum Paschalne 2005, s. 47

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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