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PIERWSZE CZYTANIE Rdz 22,1-2.9-13.15-18 
Ofiara Abrahama
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do nie-
go: „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, 
jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, 
które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam oł-
tarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swe-
go Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 
Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić 
swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na 
niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” 
A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złe-
go! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. 
Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł 
barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, 
wziął barana i złożył w ofierze całopalnej za-
miast swego syna. Po czym anioł Pana przemó-
wił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 
„Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ 
uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedyne-
go, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku 
na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą 
warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 
ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozka-
zu”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 116,10 i 
15.16-17.18-19
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Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

W krainie życia będę widział Boga.
DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 31b-34 
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? 
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, 
ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby 
nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? 
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw 
tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 
usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok po-
tępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za 
nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi 
po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto 
Słowo Boże.
EWANGELIA Mk 9,2-10 
Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zapro-
wadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam 
przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna 
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 so-
bie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o 



tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie po-
wstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy po-
wstać z martwych. Oto słowo Pańskie.

5 III Poniedziałek. Dzień powszedni. Dn 
9,4b-10; Ps 79,8.9.11.13; Am 5,14; Łk 
6,36-38; 6 III Wtorek. Dzień powszedni. Iz 
1,10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21 i 23; Ez 
18,31; Mt 23,1-12; 7 III Środa. Dzień po-
wszedni albo wspomnienie dowolne św. Per-
petuy i Felicyty, męczennic. Jr 18,18-20; Ps 
31,5-6.14.15-16; J 8,12b; Mt 20,17-28; 8 
III Czwartek. Dzień powszedni albo wspo-
mnienie dowolne św. Jana Bożego, zakon-
nika. Jr 17,5-10; Ps 1,1-2.3.4 i 6; J 8,12b; 
Łk 16,19-31; 9 III Piątek. Dzień powszedni 
albo wspomnienie dowolne św. Franciszki 
Rzymianki. Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 
105,16-17.18-19.20-21; J 3,16; Mt 21,33-
43.45-46; 10 III Sobota. Dzień powszedni. 
Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-
12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32; 11 III Trze-
cia Niedziela Wielkiego Postu.Wj 20,1-17; 
Ps 19,8.9.10.11; 1 Kor 1,22-25; J 3,16; J 
2,13-25.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 4.3. – 2 Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 4)
8.30 + Helenę Kowalczyk.
10.00 + Józefa i Helenę Andrzejczaków i ich ro-
dziców.
11.30 + Julię, Jana Przybysiaków, i ich córkę 
Martę Rusak.
13.00 Za Parafian. 
Dz.-bł. w dniu imienin Ks. Prob. Kazimierza 
Gniedziejko.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Kazimierę Myszkowska.
18.00 + Władysława Skowrońskiego (20 r. śm.)
20.00 Dz.-bł.w 18 r. urodzin Macieja.
Poniedziałek 5.3. 
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 5)
7.00 Dziękczynna, za wyleczenie Kasi, za opie-
kę w życiu zawodowym i osobistym.
8.30 + Franciszka Sprysaka (int. pracowników 

MOPS-u w Biłgoraju).
18.00 + Franciszka i Franciszkę Niewczasów.
Wtorek 6.3. 
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 6)
8.30 + Michała (8 r. śm.) i Cr. Wójcików.
18.00 + Annę Gabrat (5 r. śm.)
Środa 7.3. 
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 7)
7.00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, Cr. 
Więckowskich i Salwów.
8.30 + Józefę i Stanisława Firlągów, Cr. Firlą-
gów, Józefa Chajdera i jego rodziców.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O łaskę zdrowia duszy i ciała oraz wszelkie łaski 
potrzebne dla Stefana, Krzysztofa i Macieja oraz 
ich rodzin.
O szczęśliwe zakończenie sprawy Bogu wiado-
mej.
+ Stanisława, Mariannę i Kazimierza Rutów, Jó-
zefę i Stanisława Szczepańskich.
Czwartek 8.3. 
6.30 + Bożennę Rudzińską (mies. po pog.)
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 8)
7.00 + Aleksandrę Sabała (1 r. śm.)
8.30 Dz.-bł. w 35 r. urodzin Arkadiusza z prośbą 
o zdrowie, bł. Boże dla Jubilata i Cr.
18.00 + Kazimierza Stalkę (25 r. Sm.), cr. Stal-
ków i Maćkiewiczów.
Piątek 9.3. 
6.30 + Mariannę i Tomasza, Antoninę i Jana i ro-
dzeństwo oraz Cr. Woźniaków, Weronikę i Jana 
Koców.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 9)
7.00 + Włodzimierza Miłodrowskiego.
7.00 + Anielę i Józefa Chorosiów.
8.30 O bł. Boże dla Marzeny i Grzegorza i syna 
Piotra.
18.00 + Franciszkę (im.) i Stanisława Stosio.
Sobota 10.3. 
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 10)
7.00 + Franciszka Jurkowskiego.



7.00 + Elżbietę Licbarską (mies. po śm.)
7.00 + Mieczysława Cygana (mies. po śm.)
8.30 + Wandę Lech.
18.00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich, Balbinę i 
Józefa Falińskich.
Niedziela 11.3. – 3 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 11)
8.30 + Genowefę (2 r. śm.), Jana i Janinę Mar-
ków, Wojciecha, Józefę i Józefa Wachników, 
Mieczysława Ćwieka.
10.00 + Jan i Kamilę Sabaków (7 r. śm.)
11.30 + Eugeniusza (1 r. śm.) i Piotra Chmielew-
skich.
13.00 Za Parafian. 
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18.00 + Cr. Basków i Chodakowskich.
20.00 + Eleonorę Marcińczak (1 r. śm.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tDzisiaj przypada święto św. Kazimierza:

Jest to patron ks. bpa seniora Kazimierza 
Romaniuka, który jednocześnie obchodzi 30 
rocznicę święceń biskupich.

Świętujemy też imieniny naszego ks. Pro-
boszcza.

tZa tydzień, 11 marca rozpoczynamy 
nasze parafialne i szkolne Rekolekcje Wiel-
kopostne, które potrwają do 14 marca. Pro-
gram jest wywieszony na tablicy ogłoszeń 
oraz podany na stronie internetowej parafii. 

tNabożeństwa wielkopostne:

Gorzkie Żale z procesją w niedziele o godz. 
17:00

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00 i 
19:00 ZAPRASZAMY.

tW Wielkim Poście piątkowa Adoracja 
Najśw. Sakramentu będzie po Mszy św. o 
godz. 18:00, do godz. 19:00.

t5 marca, w poniedziałek, o godz. 19.00 
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

t18 marca podczas Mszy św. o godz. 

13.00 Ordynariusz naszej Diecezji abp Hen-
ryk Hoser SAC dokona poświęcenie przy-
gotowywanych ostatnio kaplic. Będzie to 
również okazja do uczczenia św. Józefa – pa-
trona naszego pięknego miasta. Już dzisiaj 
zapraszamy na te uroczystości.

tZebrała się jedna Róża Rodziców, któ-
rzy modlą się w intencji dzieci, ale są jeszcze 
chętni i zaczęła się tworzyć druga, dlatego 
zapaszmy rodziców do włączenia się w mo-
dlitwę za dzieci.

tZapraszamy do udziału w warsztatach 
dla ojców prowadzonych przez specjalistów 
z TATO.NET nt.: „Jak utrzymywać dobre rela-
cje z dziećmi? Siedem sekretów efektywne-
go ojcostwa”. Odbędą się one 23 i 24 marca. 
Koszt: 40zł od osoby. Zgłoszenia w zakrystii 
lub kancelarii. Więcej informacji na stronie 
internetowej naszej parafii.

t31 marca, w sobotę, organizujemy Piel-
grzymkę autokarową do Sanktuarium Reli-
kwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w 
Górach Świętokrzyskich. Zapraszamy szcze-
gólnie młodzież oraz studentów. Będziemy 
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z Nowej 
Słupi na Święty Krzyż (droga stosunkowo 
trudna, gdyż na długości ok. 2 km należy 
pokonać różnicę wzniesień dochodzącą do 
300 m). Koszt: 40zł. Zapisy w zakrystii i kan-
celarii.

******************************
Wspólnota Chemin Neuf zaprasza mał-

żeństwa na sesję KANA, która odbędzie się w 
wakacje w dwóch terminach: lipcowym i sierp-
niowym. Sesja KANA to sześciodniowe rekolek-
cje, w czasie których małżeństwo ma okazję na 
nowo przyjrzeć się swojej relacji i pogłębić życie 
duchowe. Na sesję można przyjechać z dziećmi, 
które pozostają pod opieką animatorów. Zapro-
szenie skierowane jest do wszystkich chętnych 
małżeństw, niezależnie od stażu małżeńskiego 
bądź zaangażowania w inne wspólnoty kościel-



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we 
wtorki w godz. 19.00-20.00. 

Poradnia Prawna 
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w 
godz. 19.00–20.00. 

Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.

Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki 

w godz. 14.30 - 18.00. 

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.40 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala

ne. Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa 
na marcowe weekendy KANA, których tematem 
będzie stosunek do pieniędzy i dóbr material-
nych. Na te weekendy również można przyje-
chać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogłoszeń 
w przedsionku kościoła oraz na stronie: www.
kana.info.pl.

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 18.30-19.00 i możliwość spowiedzi

Z okazji Imienin
Księdzu Proboszczowi

Kazimierzowi Gniedziejko
składamy moc najserdeczniejszych 

życzeń. Świętości Patrona 
w posłudze kapłańskiej. Obfitości 

łask, radości, pogody ducha, 
życzliwości od napotykanych lu-

dzi. Życzymy także dużo zdrowia, 
szczęścia, wszelkiej pomyślności 
oraz Bożego błogosławieństwa. 

Szczęść Boże!
Parafianie

Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz 
objawił miłość ojcowską wobec swego je-
dynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, 
gdy ukazał uczniom swoją Boską chwałę, 
przygotowywał się na niewymowne cier-
pienie dla zbawienia człowieka i pamiętał 
o konieczności wypełnienia swojej misji w 
posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II 
niedługo przed swoim odejściem do nieba 
rozważał tę tajemnicę i wywyższając mi-
łość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił 
Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś 
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał...

O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” Wielki Post 
– Triduum Paschalne 2006, s. 51


