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"Ave Crux... Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!” Bądź pozdrowiony Krzyżu, 
gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie 
cierpią i konają... na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą... na piersi 
każdego człowieka i w każdym ludzkim sercu… 
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EWANGELIA NA DRUG Ą NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU                              Mt 4,1-11 
 
Przemienienie Pańskie 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką 
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali  
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie". Uczniowie, 
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich  
i rzekł: „Wsta ńcie, nie lękajcie się". Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". 
 
 

●●● 
 
 
     Na progu Wielkiego Postu czytania liturgiczne prowadzą nas „na górę wysoką 
osobno”, abyśmy przeżyli coś z tego, co stało się udziałem Piotra, Jakuba i Jana  
— wybranych spośród wybranych. Pan Jezus mógł zabrać na górę Tabor całą 
dwunastkę. A jednak wybrał tylko trzech. Decydowały o tym Boże zamiary, misja, 
któr ą mieli wkrótce pełnić. Piotr miał być pierwszym papieżem, Jakub — pierwszym 
biskupem Jerozolimy, a Jan ostatnim apostolskim świadkiem tego wszystkiego, co 
Jezus powiedział i czego dokonał, a przede wszystkim — kim był. Do wypełnienia tak 
pojętej misji potrzebna im była silna wiara.  
      Już wcześniej podziwiali Jezusa ze względu na mądrość nauki, którą głosił,  
i nadzwyczajność znaków, które czynił. Mimo to na Taborze zostali zaskoczeni i po 
raz pierwszy doświadczyli zauroczenia Chrystusem. Ten nowy sposób „widzenia” 
Jezusa dał im jasność potwierdzoną głosem z obłoków: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. 
      Posłuchali. Wezwani „świętym wezwaniem” wzięli udział „w trudach  
i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii”. Tak jak niegdyś Abraham wyszli ze 
swojej „ziemi rodzinnej”, poszli w różne strony świata, a dzięki ich posłudze 
otrzymały błogosławieństwo „ludy całej ziemi”. Łaska dana im w Jezusie Chrystusie 
na Górze Przemienienia zaowocowała. 
     W okresie Wielkiego Postu łaska taka może się stać udziałem każdego z nas. 
Ważne, byśmy również pozwolili się wyprowadzić na jakąś „gór ę wysoką osobno”, 
choćby przez udział w rekolekcjach lub dniach skupienia. To pozwoli nam na nowo 
zobaczyć Jezusa. 
 
 
 



OGŁOSZENIA 
1.Zapraszamy w okresie Wlk. Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na g. 16.00,  
   a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. o g. 12.00. 
2.Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
3.Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 27-29 marca br. 
   Dniem Sakr. Pojednania będzie wtorek /29. 03. 2011/ od g. 8.45. Nauki rekolekcyjne 
   wygłosi do nas Ks. Grzegorz Mioduchowski – proboszcz z Warszawy. 
4.Po Mszach św. można zapisywać się, wpłacając 20 zł /dorośli/, 15 zł /dzieci 
   i młodzież/, na  film „JP II – Szukałem Was”.  Wyjeżdżamy 21 marca br. 
   /poniedziałek/ z Pl. JP II o g. 18.00. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDL: 

Śp. Władysław Kobyłecki – pokój jego duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Kowalski rozmawia z Malinowskim 
- Moja żona postanowiła się odchudzić. Każdą wolną chwilę poświęca na jazdę konną. 
- I jaki tego rezultat? 
- W ciągu ostatniego tygodnia koń schudł już o 20 kilogramów. 

Trener złości się na zawodnika: 
- Ile razy mam ci powtarzać, że konkurencja, w której startujesz, nazywa się trójskok. To 
znaczy, że odległość 17 m masz pokonywać trzema skokami, a nie jednym! 

 

 
Tak pięknie prezentują się nasze nowe organy. 



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK  21. 03. 2011 
16.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.2/ 
                                                   WTOREK  22. 03. 2011 
16.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.3/ 
                                                            ŚRODA  23.03. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O szczęśliwe zdanie egzaminu dla Ani. 
          Za +Henryka w 4 rocz. śmierci, Jana, Barbarę, Janinę i Władysława Sowików; 
                +Stanisława Domańskiego i Piotra Rokickiego /int. od mieszkańców 
                   ul. Klonowej i Kasztanowej/; 
                +Longina Szczepańskiego /greg.4/ 
                + Mariannę Gabryszewską /int. od córki Janiny z rodziną/; 
                +Jana Sobczaka /popogrzebowa/; 
                +Witolda Rybaka /popogrzebowa/; 
                +Jana Sobczaka /int. od rodziny Skorupi ńskich/. 
                                                                 CZWARTEK  24. 03. 2011 
16.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.5/ 
                                                   PIĄTEK  25. 03. 2011 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PA ŃSKIEGO 

16.00 Droga Krzyżowa.  
16.30 Za +Mariana, Stanisława i Tadeusza Pawlaków, Zofię i Jana Skonecznych 
                  oraz Zygmunta Świderka; 
                +Longina Szczepańskiego /greg.6/ 
                                                   SOBOTA  26. 03. 2011 
16.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.7/ 
                 NIEDZIELA 27. 03. 2011 
  9.00 Za +Jana, Janinę, Mariana i Tadeusza Filipczaków; 
                +Mariana Klimczaka i Wiesława Milewskiego. 
12.00 Za Parafian. 
          O Boże błogosławieństwo dla Piotra Tworskiego z racji 18 rocz. urodzin 
18.00 Za +Stanisława Sikorę oraz Stefanię, Mieczysława i Marka Wojtyło; 
                   +Longina Szczepańskiego /greg.8/. 
 
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka  
Charakterystyka Jezusa na podstawie Ewangelii św. Marka /cd./ 
Z opętanego człowieka Zbawiciel wypędził złego ducha, uzdrowił teściową Szymona, a 
pod wieczór, gdy całe miasto zebrało się wokół Jezusa przegonił wiele demonów i uzdrowił 
wszystkich chorych. Chrystus dokonywał cudów nie tylko na ludziach. Po opuszczeniu lądu 
z wiernymi uciszył burzę panującą na morzu i skarcił tych, którzy bali się sztormu. 
Kolejnym przykładem na dokonywanie cudów może być rozdzielenie pięciu bochenków 
chleba i dwóch ryb między pięciotysięczny tłum Zbawiciel powołał dwunastu uczniów, by 
wysłać ich na głoszenie Bożego słowa. Dał im moc poskramiania demonów i uzdrawiania. 
Wśród apostołów znaleźli się: Szymon, któremu nadał imię Piotr, Jakub i Jan – pierwsi 
uczniowie Chrystusa, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, Tadeusz, 
Szymon i Judasz, przyszły zdrajca. 


