
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się mo-
dlić.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 jeden dla Eliasza”. Nie wie-
dział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osło-
nił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 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. 
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Krzysztof Dorosz zauważa, że chrześcijanie nie są wolni od niepo-
koju 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 nawet zaczął Go upominać. Teraz, by ich 
umocnić, Jezus przemienia się, okazując Boską chwałę.

O. Joachim Badeni po odprawieniu porannej Mszy Świętej wszedł 
do refektarza i oświadczył: „Ja już nie wierzę!”. Kiedy wszyscy stru-
chleli, dodał: „Tak, ja rzeczywiście nie wierzę, ja wiem!”.

2. Niedziela Wielkiego Postu

ks. Eugeniusz Burzyk



Górska wyprawa naszych animatorówGórska wyprawa naszych animatorów
W sobotę – 26 lutego grupa animatorów z naszej parafii wraz z ks. Dawidem oraz ks. Michałem wybrała 
się na przechadzkę w góry. Udało się zdobyć szczyt Szyndzielni. W zimowej scenerii młodzież mogła 
cieszyć się pięknymi widokami. Niektóre z nich udało się uchwycić na zdjęciach. Jednak to, co najważ-
niejsze, to umocnienie wzajemnych relacji, które pomagają w parafialnej pracy duszpasterskiej.



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na cele 
misyjne – dla dzieci Afryki.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w pią- 
tek o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedzielę 
o  17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj- 
nym, które głosi ks. Adam. Podczas nabożeń- 
stwa będzie zebrana składka na przygoto-
wanie Grobu Pańskiego oraz Ciemnicy, wraz 
z dekoracjami kwiatowymi.

 3. Przy stolikach z prasą można nabyć Pascha-
liki, które symbolizują Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Zapalimy je na świątecznych sto- 
łach podczas wielkanocnego śniadania. Moż-
na je także zapalić na grobach bliskich, nie 
tylko jako wyraz pamięci czy wspólnoty, ale 
jako symbol Zmartwychwstania i życia wiecz- 
nego. Dochód przeznaczony jest na pracę dusz-
pasterską, ewangelizacyjną i charytatywną 
w naszej parafii.

 4. Są również poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, który oddala duchowe i fizycz- 
ne niebezpieczeństwa; różańce z relikwiami 
s. Faustyny do odmawiania koronki do Miło- 
sierdzia Bożego, a także „Zdrapka Wielkopost- 
na”, z polami do odkrycia na każdy dzień 
Wielkiego Postu.

 5. W przyszłą niedzielę – 20 marca składka spe- 
cjalna uzupełniająca na prace remontowe, 
przede wszystkim na 6 nowych dużych okien, 
których instalacja rozpocznie się za tydzień. 

 6. W ubiegłym tygodniu zostały zainstalowane 
nowe dębowe drzwi od strony POM-u. 
Zachęcamy do ich obejrzenia, wejście jest 
już czynne.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele od-
powiedzialni są mieszkańcy bloku nr 7 z os. 
Słowackiego. Ofiary można wpłacać w zakrys- 
tii, w kancelarii lub na konto parafii. Dzięku-

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Zmarli – luty 2022:
† Mieczysław Chromy, lat 84
† Sławomir Patyk, lat 89
† Bronisław Kubik, lat 87
† Waleria Szostek, lat 93
† Helena Bojda, lat 86
† Bronisława Rak, lat 83
† Stanisława Mateja, lat 73
† Halina Czopek, lat 82
† Maria Bułhak, lat 68
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 13 marca
  7.00 † Włodzimierz Kokoszka
  8.30 † Wojciech Pilarski z dziadkami
10.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy z rodzicami
11.30  Roczki: Alicja Marszałek
18.00 † Zofia i Czesław Łukawski z zięciem 

Piotrem
PONIEDZIAŁEK – 14 marca
  6.30 † Edward Maźnicki
  6.30 † Emilia Pasko
  6.30 † Władysław Skiba
18.00 † Kazimierz Koźbiał w 24 r. śmierci
18.00 † Ryszard Drewniak w 8 r. śmierci
WTOREK – 15 marca
  6.30 † Kinga Rykowska
18.00  † Eugeniusz Maciejczyk, Elli Lora 

Maciejczyk w r. śmierci z rodzicami
ŚRODA – 16 marca
  6.30 † Marta Cebularz
  6.30 † Józef Kamiński
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: dzięk-
czynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże oraz opiekę  
MB dla Krystyny z okazji imienin i uro- 
dzin; † Józef Marcińczyk; † Mieczy-
sław Chromy; † Bronisława Rak; † Sła- 
womir Patyk; † Bronisław Kubik; † Wa- 
leria Szostek; † Helena Bojda; † Ma-ria 
Bułhak; † Józef Rus z rodziną; † Sta- 

nisława Mateja; † Halina Czopek; † Ire- 
na Lutyńska; † Stanisława Zdunek; 
† Stefania Karcz; † Marian Baran; 
† Władysława Bigos; † Janusz Lehman

CZWARTEK – 17 marca
  6.30 † Czesława Łopatka
  6.30 † Emilia Pasko
18.00 † Barbara i Wojciech Wraga
18.00 † Maria i Franciszek Bomersbach  

w r. śmierci
PIĄTEK – 18 marca
  6.30 † Władysław Skiba
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Olivera z okazji 
10. urodzin 

18.00 † Barbara Hotloś w 4 r. śmierci
SOBOTA – 19 marca
  6.30 † Józef Kamiński
  6.30 † Rudolf Piotrowicz w 28 r. śmierci 

z żoną Heleną w 14 r. śmierci
  6.30 † Mieczysław Bartula w 6 r. śmierci
18.00 † Józef Krawczyk z ojcem Józefem 

i teściem Józefem
NIEDZIELA – 20 marca
  7.00 † Stanisława Kowalska
  8.30 † Anna Kadłubiak
10.00 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą
11.30 † Edward Matysiak w 10 r. śmierci
18.00 † Edward Maźnicki

jemy mieszkańcom bloków 3 i 5 z tego osiedla 
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 8. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezu-
sa Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, skła- 
damy do puszki ofiary na jałmużnę wielkopos-
tną, w całości przeznaczoną na działalność 
parafialnej grupy Caritas.

 9. W bieżącym roku zamiast tradycyjnych reko-
lekcji będziemy przeżywać tygodniowe misje 
parafialne. Wygłosi je o. Sławomir Zieliński, 
franciszkanin pracujący na Ukrainie, we lwow-
skiej kurii. Podczas misji gościć będziemy 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, me- 
tropolitę lwowskiego, który udzieli sakramen- 
tu bierzmowania naszej młodzieży. Z przyczyn 

oczywistych misje odbędą się dopiero przed 
październikowym odpustem. Mamy nadzieję, 
że do tego czasu sytuacja na Ukrainie się 
ustabilizuje, a jej obywatele, także duchowni, 
będą cieszyć się wolnością.

 10. W naszej parafii podczas Wielkiego Postu, 
a także przez cały rok, o godz. 17.30 jest ado- 
racja Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi, a podczas Mszy o godz. 18.00 gło-
szone jest kazanie. Zachęcamy do przeżycia 
tego czasu w duchu rekolekcyjnym i nie odkła- 
dać pojednania z Bogiem na ostatnią chwilę.

 11. Jest już czynna parafialna kawiarnia na pię-
trze kościoła. Korzystamy z niej zachowując 
zasady sanitarno-epidemiczne.


