
Jaki był cel Przemienienia?
Sześć dni wcześniej uczniowie przestraszyli się, kiedy Jezus powiedział, że będzie cierpieć, zastanie 
zabity i zmartwychwstanie, a Piotr zaczął Go upominać (Mk 8, 31-33). By dodać uczniom otuchy Jezus 
podczas Przemienienia okazał swoją Boską chwałę. O skuteczności Przemienienia świadczą słowa 
Piotra wspominającego to wydarzenie (2 P 1, 16-18).
Dlaczego pojawili się Mojżesz i Eliasz?
Mojżesz reprezentował Prawo, a Eliasz proroków. Ich pojawienie się podczas Przemienienia wskazuje 
na zetknięcie się w osobie Jezusa Prawa Starego Testamentu i Proroków zapowiadających Mesjasza. 
To także świadectwo harmonii między Starym i Nowym Testamentem. Obecność Mojżesza i Eliasza 
może być znakiem nieśmiertelności Jezusa. W tradycji żydowskiej uważano, że Eliasz wstąpił do 
nieba (2 Krl 2, 11), w przypadku Mojżesza wierzono, że mimo śmierci żyje nadal, gdyż Pismo święte 
mówi, że „nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień” (Pwt 43, 6).

Niedzielne espresso           z Proboszczem
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 wytwórca sukna na 
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, któ-
rzy 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, osłaniają-
cy 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 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”.

Mk 9, 2-10

Codzienne życie religijne to nie tylko wypełnianie obowiązków, wyrzecze-
nia i przestrzeganie przykazań.

Idąc na Górę Przemienienia uczniowie nie przypuszczali, że ta wyprawa 
zakończy się tak niezwykle.

Im solidniej podchodzimy do modlitwy i sakramentów, tym większa szansa 
na odczucie obecności Boga.
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Prace remontowe oraz inwestycyjne  
wykonane w ostatnim miesiącu

Obecnie odnawiana jest i malowana sala mło-
dzieży, której ściany po ponad trzech latach 
bardzo intensywnego użytkowania przez dzieci, 
młodzież, a także dorosłych są w bardzo dużym 
stopniu zabrudzone i podniszczone. Przez po-
nad dwa lata była to jedyna sala, gdzie w go- 
dnych warunkach mogły spotykać się działają-
ce w naszej parafii grupy formacyjne. Odbywały 
się w niej także próby scholi dziecięco-młodzie-
żowej i naszego zespołu. Przy okazji remontu 
dwie ściany tej sali zostaną wyłożone cegłami, 
a filary marmuritem. Sala zostanie odnowiona 

w podobnym stylu, co kawiarnia. Będzie także 
miejscem spotkań po niedzielnych Mszach Świę- 
tych, kiedy w kawiarni zabraknie miejsca.
Wymieniliśmy instalację elektryczną oraz nagło-
śnieniową wokół i pod ołtarzem. Zostało położo-
nych kilkadziesiąt metrów kabli elektrycznych  
i nagłośnieniowych, a przyłącza znajdujące się 
przed ołtarzem, oszpecające go pod względem 
estetycznym, są teraz całkowicie niewidoczne, 
zostały przeniesione do tyłu.

Została podświetlona monstrancja, która pod-
czas adoracji i nabożeństw jest teraz o wiele 
bardziej widoczna, co pomaga w modlitwie oraz 
skupieniu.

W środkowym żyrandolu, w środku kościoła, wy-
mienione zostały wszystkie przepalone żarówki, 
na kolor cieplejszy, dzięki czemu sam żyrandol 
jest lepiej widoczny. W dwóch kolejnych żarówki 
zostaną wymienione dopiero po ich wypaleniu.



Zakupiliśmy do sali konferencyjnej dodatkowych 
30 krzeseł i 8 stołów, wykonanych na wymiar. 
Stoły zostały inaczej ułożone, dzięki czemu za- 
miast dotychczasowych 32 miejsc mamy ich te- 
raz 60. W sali jest wiele spotkań, w których ucze- 
stniczy dużo osób. W ostatnim czasie odbyła się 

tam m.in. uroczystość z ok. 25-lecia naszego chó- 
ru, zabawa karnawałowa naszej scholi, spotka-
nia opłatkowe, m.in. dzieci specjalnej troski, ich 
rodziców i opiekunów, a także grup działających 
w parafii. 10 marca spotkają się tam grupy Oa- 
zy Rodzin ze wszystkich 210 parafii naszej die- 
cezji. Podczas rekolekcji będzie tam spotkanie 
osób chorych. W tej sali odbywają się także spo- 
tkania mniejszych grup, m.in. Kręgu Biblijnego, 
Katechezy dorosłych oraz inne okazyjne spotka- 
nia parafian. Ta sala, jak i inne wyremontowane 
sale w naszym kościele, nie będzie udostępniana 
w celach komercyjnych, dlatego proszę nie zwra- 
cać się z takimi prośbami. Wszystko, co robimy 
w naszej parafii ma służyć duszpasterstwu oraz 
ewangelizacji, a w konsekwencji doprowadzeniu 
ludzi do Boga.
Konstrukcja stajenki przed kościołem zostanie 
rozebrana dopiero po poprawie pogody i osusze-
niu się drewna podczas odpowiedniej pogody. 
Gdyby rozebrać namokniętą konstrukcję, to jej 
poszczególne elementy uległyby zniekształceniu 

podczas procesu osuszania. W przyszłym roku 
nie można byłoby ich już wykorzystać, co skut-
kowałoby koniecznością zakupienia drewna i bu-
dowaniem na  nowo całej konstrukcji, a to wiąza-
łaby się z dodatkowymi kosztami.
W tym miesiącu zostały uregulowane wszystkie 
zaległe rachunki, związane z materiałami, wymie-
nionymi oknami i wyposażeniem kawiarni. Za- 
kupiliśmy kolejnych 10 ton węgla, mimo iż w osta- 
tnich 3 latach udało się obniżyć koszty ogrzewa-
nia kościoła i salek o ok. 55 procent.
W czwartek – 22 lutego zapaliła się sadza w prze- 
wodzie kominowym naszego kościoła. Ogień wy- 
gasł samoczynnie. Dziękujemy strażakom Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic 
za zabezpieczenie komina. Jeszcze w tym samym 
dniu kanał kominowy został oczyszczony przez 
kominiarza. Ogrzewanie kościoła cały czas dzia-
ła sprawnie i wydajnie.

Przy okazji czyszczenia naszego komina mistrz ko- 
miniarski – Sebastian Krawczyk prosi, by przy-
pomnieć parafianom o regularnym czyszczeniu 
przewodów kominowych w swoich domach, gdyż 
podobne przypadki zdarzają się na terenie naszej 
parafii dosyć często, a w domach jednorodzinnych 
mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Przy- 
pomina również o rozsądnym i bezpiecznym ko-
rzystaniu z pieców łazienkowych (Junkersów), 
zwłaszcza w okresie bardzo niskich temperatur.
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Intencje mszalne
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NIEDZIELA – 25 lutego
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka
  8.30 † Janina Dzwigaj w 6 r. śmierci
10.00  O Boże błogosławieństwo, zdro-

wie dla Iwony i Adama z okazji 35 
rocznicy ślubu

11.30 † Władysław i Krystyna Brzeźniak
11.30 † Helena i Ludwik Pastuszka
18.00 † Stefania i Jan Wójcik
PONIEDZIAŁEK – 26 lutego
  6.30 † Franciszek Gembala
18.00 † Zofia Skowron
WTOREK – 27 lutego
  6.30 † Maria Dziubek
  6.30 † Barbara Kozioł
18.00 † Barbara Sajdak – Krawiec
ŚRODA – 28 lutego
  6.30 † Paweł Andreas
  6.30 † Maria Dziubek
  6.30 † Barbara Kozioł
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  † Bronisława Witkowska, † Jan Wa- 

doń, † Józef Gocal, † Kazimierz Kul- 
ka, † Eugenia Piskorska, † Janina Śli- 
wińska, † Helena Finster, † Marek 
Sałata

CZWARTEK – 1 marca
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających z ulic: 
Kręta, Hallera, Aleja Dworska

18.00  W intencjach Radia Maryja
18.00 † Barbara Kozioł
PIĄTEK – 2 marca
  6.30 † Józef Maj
  6.30 † Dobrosław Mastalerz
18.00 † Ludwik Odrzywolski z bratem 

Zygmuntem
SOBOTA – 3 marca
  6.30 † Edward Stefaniak w 9 r. śmierci
  6.30 † Bonifacy Kruk w 1 r. śmierci
  6.30 † Barbara Kozioł
  6.30 † Jadwiga Smekla
18.00 † Józef Kusiński w 15 r. śmierci  

z rodzicami i bratem Ludwikiem
NIEDZIELA – 4 marca
  7.00 † Stefan Kustra w 8 r. śmierci
  8.30 † Leokadia i Stanisław Bednarczyk
10.00 † Stanisław i Krystyna Klimeczek 

z rodzicami
11.30 † Helena Filipiak w 17 r. śmierci 

z mężem i synem Krzysztofem
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Wajdzik w 3 r. śmierci 

z synem Henrykiem w 10 r. śm.

 1. Modlitwą i ofiarą do puszek wspieramy dzisiaj 
dzieci Afryki i działalność misyjną Kościoła.

 2. O 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym, które wygłosi ks. Tomasz Związek z pa- 
rafii pw. św. Urbana. Zostanie zebrana tradycyjna 
składka na przygotowanie Grobu Pańskiego. Nabo- 
żeństwo to odprawiane jest tylko w okresie Wiel-
kiego Postu. Jego celem jest ułatwienie spojrzenia 
na własne życie w aspekcie Paschy Jezusa oraz  za- 
chęta do przyjęcia i niesienia codziennego krzyża. 

 3. W piątek o godz. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzy- 
żową. Każdy, kto pobożnie odprawi to nabożeństwo 
może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym 
zwykłe warunki odpustu.

 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz. 
9.00 odwiedziny chorych parafian.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 1, 2 i 3. W tym tygodniu, w piątek po wieczornej 
Mszy Świętej, prosimy mieszkańców Starych Blo- 
ków nr 4, 5 i 6.

 6. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej, 
która w całości jest przeznaczona na działalność 
parafialnej grupy Caritas, m.in. na obiady szkolne 
dla dzieci z potrzebujących rodzin. Puszka na ofia-
ry znajduje się z lewej strony ołtarza, obok obrazu 
Jezusa Miłosiernego.

 7. W niedzielę – 4 marca o godz. 14.00 zapraszamy 
dzieci specjalnej troski, wraz z rodzicami i opie-
kunami, na Mszę do kaplicy kościoła.

 8. W przyszłą niedzielę o 17.30 w kościele pw. św. Ur-
bana w Brzeszczach odbędzie się koncert pasyjny 
„14 Katedr – Siedem ostatnich słów Jezusa na krzy- 
żu”. Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach.

Ogłoszenia duszpasterskie


