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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz 
i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 
dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących 
przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w ob-

łok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy 
odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Łk 9, 28-36

Krzysztof Dorosz zauważa, że chrześcijanie nie są wolni od niepokoju i lęku: „Chcąc nie chcąc, 
nieraz noszą w sobie wirusy nihilizmu i boleśnie odczuwają duchową pustkę naszych czasów”. 
Sześć dni wcześniej uczniowie przerazili się, kiedy Jezus mówił o cierpieniu i śmierci, Piotr na- 
wet zaczął Go upominać. Teraz, by ich umocnić, Jezus przemienia się, okazując Boską chwałę.
O. Joachim Badeni po odprawieniu porannej Mszy Św. wszedł do refektarza i oświadczył: „Ja 
 już nie wierzę!”. Kiedy wszyscy struchleli, dodał: „Tak, ja rzeczywiście nie wierzę, ja wiem!”.

Gdzie znajduje się Góra Przemienienia?
Najprawdopodobniej chodzi o górę Tabor, położoną ok. 8 ki- 
lometrów na wchód od Nazaretu. Ewangeliści nie wymieniają 
jej nazwy, tylko określają ją jako „wysoką” (zob. Mt 17, 1, Mk 
9, 2). Tradycja podaje, że właśnie na tej górze dokonało się 
Przemienienie Jezusa. Jest to jedyna wysoka góra w tej oko-
licy (562 m n.p.m), a nad otaczającą ją równiną wznosi się na 
około 320 metrów. Obecnie znajduje się tam bazylika Prze-
mienienia Pańskiego [zbudowana w latach 1919-24], połą- 
czona z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi.
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 1. Po Mszy Św. składamy do puszek ofiary na 
dzieci Afryki. O godz. 17.15 zapraszamy na 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Podczas 
nabożeństwa zostanie zebrana tradycyjna 
składka na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz 
przygotowanie kościoła na święta.

 2. W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 
 3. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, 

„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, 
„Niedzielę” i „Źródło”. 

 4. Zachęcamy do nabycia książki „Wielkopos-
tna kroplówka”, zawierającą teksty i kaza-
nia mające pomóc w dobrym przeżyciu Wiel- 
kiego Postu.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom ulic: Akacjowej, Lisica i Wa- 
łowej. W bieżącym tygodniu prosimy miesz- 
kańców ulic: Obozowa (lewa strona), Jaśmi-
nowa, Storczykowa, Irysowa i Dworcowa.

 6. Na podstawie dekretu Biskupa Ordynariu- 
sza rozpoczynamy procedurę wyboru Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory odbę-
dą się w niedzielę – 20 marca. Członkiem Ra-
dy może zostać praktykujący katolik, mający 
na stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, 
odznaczający się roztropnością, wolny od kar 
kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród 
parafian. Nazwiska kandydatów, z pisemnym 
uzasadnieniem, można zgłaszać w godzinach 
urzędowania kancelarii – do 12 marca br. 

 7.  Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej. Trwają intensywne 
prace w sali konferencyjnej, w sali naszego 
chóru i w korytarzu nad kościołem.

Ogłoszenia duszpasterskie
21 – 28 lutego 2016

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla chorych odwie- 
dzanych w I sobotę miesiąca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże i opiekę JP II dla Małgorzaty, w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Bo- 
że w rodzinie, o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla nowych ministrantów, za młodzież 
przygotowującą się do przeżycia ŚDM w Krakowie.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Dariusz Mateja, 
Maria Karnia, Stanisław Musiał w 25 rocznicę śmierci, Tadeusz Sobik w 26 rocznicę śmierci, Jan 
Chojna, Zenona Cebrat, Franciszek Lubecki, Felicja Fetko, Ludwik Korczyk, Elżbieta Kowalczyk, 
Władysława Stopa, Genowefa Kózka, Stanisław Magdziak, Ewa Mrula, Maria Noga, Kazimierz Czop-
kiewicz, Halina Drabek, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Czesław Rynkiewicz, Bolesław Korczyk, Apo-
lonia Niedziela, Zygmunt Kózka, Tadeusz Stanek, Andrzej Żmuda, Bogdan Kunc-Jasiński, Michalina 
Mucha, Urszula Wiełowicz, Genowefa Adamczyk, Stanisław Mizia.



Intencje mszalne
21 – 28 lutego 2016

NIEDZIELA – 21 lutego
  7.00 † Antoni Czopek z żoną Stefanią 

w 20 rocznicę śmierci
  8.30 † Stanisława Ślusarczyk w 4 r. śm.
10.00 † Jan Szałaśny
11.30 † Tadeusz Jarguz w 35 r. śm.
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla Marii i Kazimierza w 30 ro-
cznicę ślubu

PONIEDZIAŁEK – 22 lutego
  6.30 † Tadeusz Stanek
  6.30 † Andrzej Żmuda
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

WTOREK – 23 lutego
  6.30 † Andrzej Żmuda
18.00 † Dariusz Mateja

ŚRODA – 24 lutego
  6.30 † Andrzej Żmuda
  6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Edward Barszcz w 13 r. śm., † Jan 

Chojna, † Antoni i Gertruda Ka-
mińscy, † Stanisław Mizia

CZWARTEK – 25 lutego
  6.30 † Zenona Cebrat
18.00 † Anna Michewicz w 1 r. śm.

PIĄTEK – 26 lutego
  6.30 † Zofia Skowron w 14 r. śm.
  6.30 † Helena i Czesław Jasiewicz
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla księdza Mirosława Wądrzy-
ka z okazji imienin [NSPJ]

SOBOTA – 27 lutego
  6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
  6.30 † Urszula Wiełowicz
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Marek Zosuł

NIEDZIELA – 28 lutego
  7.00 † Eugenia Piskorska
  8.30 † Jan Cebularz w 13 r. śm.
10.00 † Janina Dźwigaj w 4 r. śm.
11.30 † Bogumił Witczak w 9 r. śm.
18.00 † Bogdan Andreas z rodzicami  

oraz teściami
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