
Gdzie znajduje się Góra Przemienienia?
Najprawdopodobniej chodzi o górę Tabor, położoną ok. 8 kilometrów na 
wschód od Nazaretu. Ewangeliści nie wymieniają jej nazwy, tylko określa-
ją ją jako „wysoką” (Mt 17, 1, Mk 9, 2). Tradycja podaje, że właśnie na tej 
górze dokonało się Przemienienie Jezusa. Jest to jedyna wysoka góra w tej 
okolicy (562 m n.p.m), a nad otaczającą ją równiną wznosi się na około 
320 metrów. Obecnie znajduje się tam bazylika Przemienienia Pańskiego 
[zbudowana w latach 1919-1924], połączona z dwoma kaplicami poświę-
conymi Mojżeszowi i Eliaszowi.

ks. Eugeniusz Burzyk

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 zmorzeni. 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 je-
den dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słu-
chajcie”. 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.
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Jak zauważa Krzysztof Dorosz, chrześcijanie nie są wolni od niepokoju  
i lęku: „Chcąc nie chcąc, nieraz noszą w sobie wirusy nihilizmu i bo-
leśnie odczuwają duchową pustkę naszych czasów”.
Sześć dni wcześniej uczniowie przerazili się, kiedy Jezus mówił o cier- 
pieniu i śmierci, Piotr nawet zaczął Go upominać. Teraz, by ich umoc-
nić, Jezus przemienia się, okazując Boską chwałę.
Ojciec Joachim Badeni po odprawieniu porannej Mszy wszedł do 
refektarza i oświadczył: „Ja już nie wierzę!”. Kiedy wszyscy struchleli, 
dodał: „Tak, ja rzeczywiście nie wierzę, ja wiem!”.

2.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u   –   R o k   C

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Tegoroczny Wielki Post społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęła rekolekcjami. Był to czas 
zbliżenia się nie tylko do Pana Boga, ale także do innych ludzi. 
Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Kamil Kuchejda, który zaskarbił sobie serca dzieci i dorosłych swoją 
naturalnością i otwartością! W prosty, ale jakże wymowny sposób, przedstawił uczestnikom rekolek-
cji, na czym polega relacja z Bogiem oraz jak budować ją w codzienności. Zarówno młodsi, jak i star-
si uczniowie w skupieniu słuchali trafnych porównań i interesujących przykładów z życia ks. Kamila. 
Plan rekolekcji obejmował nie tylko nauki w kościele, ale także zajęcia szkolne. Uczniowie klas 1-4 
podjęli wielkopostna akcję „Zaadoptuj misjonarza na Wielki Post”. Każda klasa wylosowała misjo-
narza pochodzącego z naszej diecezji, za którego modlić się będą przez 40 dni. Napisali również do 
swoich misjonarzy piękne listy, które już wkrót-
ce zostaną wysłane do adresatów. Uczniowie 
klas 5 i 6 zobrazowali wylosowane stacje Drogi 
Krzyżowej, które stworzyły piękną wystawę 
„Droga Krzyżowa oczami dzieci”. 
Z całą pewnością czas tegorocznych rekolekcji 
był dla wszystkich pracowity, ale i bardzo owocny.

Zdjęcia i tekst: Katecheci

Rekolekcje wielkopostne dla naszych uczniów



1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc syryj- 
skiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. 
Dziękujemy parafialnej Oazie Rodzin za zaanga-
żowanie w zbieranie ofiar na ten cel.

2. Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale 
z  kazaniem pasyjnym. Podczas nabożeństwa bę-
dzie zebrana tradycyjna składka na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

3. W czwartek – 21 marca odbędzie się spotkanie dla 
kandydatów przygotowujących się do bierzmowa-
nia. Początek Mszą Świętą o godz. 18:00.

4. W piątek – 22 marca, o godz. 17.30, zapraszamy na 
Drogę Krzyżową. 

5. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa Mi- 
łosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy ofiary 
na jałmużnę wielkopostną, która w całości jest 
przeznaczona na działalność parafialnej grupy Ca- 
ritas, m.in. na obiady szkolne dla dzieci z potrze-
bujących rodzin.

6. Dziękujemy za złożone ofiary. Remont w dolnej ka- 
plicy został już ukończony. Jeżeli w bieżącym tygo- 
dniu uda się zakupić i zainstalować poszczególne 
elementy wyposażenia, to w przyszłą niedzielę po 
każdej Mszy można już będzie oglądać kaplicę. 
Dziękujemy p. Jerzemu Zajdzie za bezpłatne odno-
wienie ambonki, wraz oświetleniem i nagłośnie-
niem w całej kaplicy, wyczyszczenie dzwonka roz- 
poczynającego Liturgię, tabernakulum oraz orga- 
nów, a także zakonserwowanie specjalnym prepa-
ratem odnowionej figury Matki Bożej.

7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom Starych Bloków nr 33 i 34. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloku nr 35.

8.  W przyszłą niedzielę - 24 marca składka specjalna, 
na ukończony w ubiegły czwartek, nagrobek dla ks. 
proboszcza Franciszka Janczego.

Ogłoszenia parafialne
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 17 marca
  7.00 † Mieczysław Krauzowicz
  8.30 † Bogumiła Witczak
10.00 † Kazimierz Koźbiał w 21 r. śmierci
11.30 † Wanda i Jan Ziółkowscy z rodzicami
18.00 † Józef Kocoń
PONIEDZIAŁEK – 18 marca
  6.30 † Józef Ślusarczyk
  6.30 † Maria Gomularz
18.00 † Józef i Anna Faruga
18.00 † Anna Grzywa w 1 r. śmierci
WTOREK – 19 marca
  6.30 † Józef Szczerba
18.00 † Józef Gocal
ŚRODA –  20 marca
  6.30  † Marianna Ulczak w 15 r. śmierci
  6.30 † Maria Blarowska
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: o błogosławieństwo Boże dla Anto- 
niego; O błogosławieństwo Boże dla 
mieszkańców i sprzątających ze Sta-
rych Bloków nr 19, 24 i 32; † Wacław 
Sajewicz; † Stefania Pochopień; † Jó-
zef Drewniak; † Maria i Józef Cupek; 
† Mieczysław Marusza; † Wiesław Okru- 
ta; † Anna i Alojzy Koteja z zięciem Ma-

rianem; † Amelia i Stanisław Wiewió-
ra; † Józef Rus; † Henryk Zajas;  † Ali- 
cja Rychlewicz-Iwaszko; † Maria Da-
dak; † Zygmunt Dura; † Dorota Suwa-
ła; † Grażyna Jarnot.  

CZWARTEK – 21 marca
  6.30 † Józef Ślusarczyk
  6.30 † Maria Blarowska
18.00 † Grażyna Jarnot
18.00 † Edward Matysiak w 7 r. śmierci
PIĄTEK – 22 marca
  6.30 † Mieczysław Luzarowski
18.00  Msza wotywna do Św. Jana Pawła II
SOBOTA – 23 marca
  6.30 † Mieczysław Krauzowicz
  6.30 † Władysław Kania
  6.30 † Wacław Sajewicz
18.00 † Franciszek Piotrowski w 8 r. śmierci

NIEDZIELA – 24 marca
  7.00 † Józef Nycz
  8.30 † Bogdan Andreas z rodzicami  

i wnukiem Pawłem
10.00 † Adam Michalak w 13 r. śmierci
11.30 † Antoni i Czesława Korczyk
18.00 †  Stanisław Pabian

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla Igi Kyć z okazji 
1 rocznicy urodzin; o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających ze Starych Bloków 
nr 18, 20 i 21; o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mariusza. 

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga 
Hałat, Janina Mamcarczyk, Irena Jakubowska, Aniela Szymla, Stanisława Szczerbowska, Ewa Czer- 
wik, Jan Łukowicz, Wanda Ptaszek, Anna Maciejczyk, Józefa Orawin, Józef Bizoń, Adam Szałaśny, 
Aniela Pikania, Maria Kołodziej, Damian Grządziel, Zofia Adamowicz, Julia Bassara, Władysław 
Grzywa, Maria Blarowska, Zygmunt Dura, Dorota Suwała, Grażyna Jarnot, Alicja Rychlewicz-Iwa- 
szko, Hubert Skrzypiec, Janina Lehman, Janina Pudłowska, Wiesława Wiśniewska, Wiesław Nowo-
ryta, Zofia Łacny, Maria Stadlik, Aniela Wiercigroch, Władysław Kania, Leopold Szymla, Stefania 
Duda z rodzicami, Stanisław z rodzicami, Henryk Zajas, Jan Wadoń, Anna i Stanisław Wąsik z sy-
nem Józefem, Józef i Aniela Wadoń, Anna Górniak w 10 r. śmierci z mężem i rodzicami.  

Wotywna o św. Janie Pawle II
22 marca 2019 – godz. 18.00

Intencje mszalne


