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DROGA KRZYŻOWA 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej miało za zadanie przypomnieć ludowi o cenie życia jaką 
zapłacił Jezus dokonując naszego odkupienia. Sytuacja XII-wiecznej Europy, która w 
wyniku wypraw krzyżowych dopiero co zdobyła Jerozolimę, dała możliwość udania się do 
samej Jerozolimy, aby przejść szlakiem krzyżowej męki Jezusa i w ten sposób odwdzięczyć 
się Bogu, prosząc o wybaczenie za grzechy własnego życia lub bliskich. Nie wszystkich 
jednak było stać by się tam udać, szczególnie poszkodowany był tu ubogi lud wierny. 
W średniowieczu franciszkanie wyszli im na pomoc tworząc tzw. drogi krzyżowe, 
początkowo w pobliskich miejscach pątniczych, a później w samych parafiach. W oparciu o 
Pismo św. utworzono 14 stacji drogi krzyżowej, Wszystkie te stacje były umieszczone w 
obejściach kościoła a z czasem w samych Kościołach. Podczas poszczególnych stacji nie 
tylko rozważano konkretne momenty z drogi krzyżowej, ale także odnoszono je do 
aktualnego życia i sytuacji. W tej postaci celebrujemy dziś Drogę Krzyżową w naszych 
kościołach. 
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EWANGELIA NA II NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU                Mk 9,2-10 
 
Przemienienie Pańskie 
 
Po sześciu dniach 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 folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
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, osłaniający 
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 samego 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". 
 

 
 
Wstępowanie na górę, przebywanie na niej posiada w Ewangeliach głębokie 

znaczenie. Jezus wstępuje na górę Błogosławieństw, górę Tabor, górę Oliwną, górę 
Kalwarię. O ile na górę Synaj zstępuje Jahwe, Bóg odległy i niedostępny dla prostego 
Izraelity, o tyle na górach, które wybiera Jezus objawia się Bóg - Człowiek, do którego 
może przystąpić każdy. Góry, na które wstępuje Jezus, nie są niedostępnymi szczytami, ale 
otwartą przestrzenią, na którą zaprasza wszystkich spragnionych miłości i prawdy. 

Życie duchowe jest wiernym kroczeniem za z Jezusem na wszystkie góry, na których 
On sam przebywał; nie tylko na górę Przemienienia, ale również na górę walki 
wewnętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naśladowanie Jezusa jest 
wiernym podążaniem za Mistrzem - w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały. 

Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności uczniów. Jego zewnętrzny wygląd 
jest symbolem tego, co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i całkowitej więzi z Ojcem. 
Lśniąco białe szaty Jezusa są natomiast promieniowaniem boskości. Wszystko w Nim jest 
jasne, czyste, świetlane, objawia piękno i światło Boga. Św. Łukasz podkreśla, że 
przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa przemienia. Dzięki niej 
wszystko może stać się jasne, przejrzyste, czyste… Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. 
Pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o wielkości. Możemy poczuć, że jesteśmy 
"chwałą Boga". 

Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia wewnętrznego? Której góry się 
najbardziej boję, unikam? Czy doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy 
moja twarz "promieniuje" dobrocią, życzliwością, miłością? Czy doświadczenie Bożej 
obecności rodzi we mnie radość i bojaźń bożą? Co we mnie wymaga jeszcze 
przemienienia? 

 
 
 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w III niedzielę Wielkiego Postu, 
8 marca br. i potrwają do wtorku, 10 marca br. Głosił je będzie ks. dr hab. Wojciech 
Osial. W niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone będą w czasie Mszy św. o godz. 9:00, 
12:00 i 16:00, a w poniedziałek i wtorek o godz. 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Na godzinę 
10:30 w poniedziałek i wtorek zapraszamy uczniów szkoły podstawowej, a na godzinę 
12:00 zapraszamy uczniów gimnazjum. Msza wieczorna została przesunięta na godzinę 
18:00, aby umożliwi ć skorzystanie z rekolekcji osobom pracującym i młodzieży 
ponadgimnazjalnej. Sakrament pokuty we wtorek. Spowiednicy będą do dyspozycji już 
pół godziny przed mszami.   

2. W piątek, 6 marca br. po nabożeństwie Drogi Krzyżowej odbędzie się w plebanii  
spotkanie II grupy młodzieży przygotowującej się do sakr. Bierzmowania. 

3. Przy okazji kwartalnych opłat podatków od gruntów i nieruchomości u Sołtysów będzie 
można składać ofiary na inwestycje parafialne na tzw. listę. Sołtysi, którzy są 
jednocześnie Radnymi Parafialnymi będą przyjmowali ofiary, które zostaną naniesione 
na listy wpłat. Jeśli ten sposób zbierania ofiar na inwestycje się sprawdzi, wtedy 
w kościele po Mszach św. ofiary będą zbierane tylko w jedną niedzielę w miesiącu.   
       Przy okazji zbierania podatków Radni Parafialni będą zbierali także ofiary na 
kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. 

4. 6 marca I piątek miesiąca. Od godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
i spowiedź, a po Drodze Krzyżowej spotkanie dziecięcego i młodzieżowego 
K.Ż. Różańca. 

5. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 
1053,50 zł. Bóg zapłać! 

 
Św. Kazimierz Królewicz 

Urodzony w 1458 roku w Krakowie na Wawelu, drugi syn Kazimierza 
Jagiellończyka łączył życie religijne, wręcz kontemplacyjne, 
z działalnością polityczną. Stawiany jest jako wzór konsekwencji 
w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących 
i cierpiących. Mówił bowiem o sobie, że "królewicz nie może nic 
przystojniejszego czynić, jak w ubogich służyć samemu Chrystusowi”.  
Jego przygotowanie do przejęcia rządów w Polsce przerwała 
śmiertelna choroba. Św. Kazimierz zmarł w Grodnie 4 marca 1484 
roku, mając zaledwie 26 lat. Jego relikwie spoczywają w wileńskiej 
katedrze, a uroczystość ku jego czci obchodzona jest na Litwie jako 
święto państwowe.. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

       TŁUM 
Szatan jest tchórz, boi się zostać w samotności, 
I dlatego najczęściej między tłumem gości. 
 
                                                                               Adam Mickiewicz 

 



INTENCJE 
                                                                PONIEDZIAŁEK,  02. 03. 2015 r. 
  7:30 – 1) za Parafian;  
    2) za + Kazimierza Małyszczuka, 19 Msza św. gregoriańska. 
                                                                            WTOREK,  03. 03. 2015 r. 
  7:30 –  1) Stanisława Wójciaka (int. od rodz. Gradowskich); 
     2) za + Kazimierza Małyszczuka, 20 Msza św. gregoriańska. 
                                                              ŚRODA, 04. 03. 2015 r. 

święto św. Kazimierza Królewicza 
16:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 29 kwietnia 2015 r./ 
                  za + Kazimierza i Helenę Pasik z ok. imienin; 
              2) za + Kazimierza Małyszczuka,  21 Msza św. gregoriańska. 
                                            CZWARTEK,  05. 03. 2015r. 
  7:30 – 1) czcicieli o. Pio. O pokój i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny  
                         /int. K.Ż. Róż. o. Pio/; 
             2) za + Kazimierza Małyszczuka, 22 Msza św. gregoriańska. 
                                                               PIĄTEK,  06. 03. 2015 r. 
15:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. 
16:00 – 1) za + Henryka Grzelkę (int. od siostry Zofii z rodz.); 
    2) za + Kazimierza Małyszczuka, 23 Msza św. gregoriańska.                      
16:30 – Droga Krzyżowa. 
                                                                SOBOTA,  07. 03. 2015 r. 

św. męczennic Perpetuy i Felicyty 
16:00 – 1) za + Kazimierza Małyszczuka, 24 Msza św. gregoriańska;           
    2) za + Zbigniewa w 3 roczn. śm. i Barbarę Włodarczyk.  
                                                               NIEDZIELA, 08. 03. 2015 r. 
                                                           III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

  9:00 – za zmarłych Parafian – wspominkowa. 

12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty Kaczmarek  
                          z ok. urodzin i imienin; 
              2) za + Jana, Tadeusza, Wojciecha i Mariannę Lipskich, Stanisława, Zofię  
                           i Stanisława Jankowskich. 
16:00 –  1) za + Helenę, Jana, Mariana, Władysława, Jana, Romana Kutów oraz 
                           Józefa Szczura; 
              2) za + Kazimierza Małyszczuka, 25 Msza św. gregoriańska.  
                                   

Św. Perpetua i Felicyta - męczennice kartagińskie 
Informacje o św. Felicycie i jej towarzyszach pochodzą z zachowanych dokumentów: 
pamiętnika pisanego w więzieniu przez św. Perpetuę oraz relacji naocznego świadka 
późniejszych wydarzeń. Perpetua pochodziła z jednej z najbogatszych rodzin w mieście. 
Była córką poganina i chrześcijanki. Oskarżono ją, brata Saturusa oraz niewolników 
katechumenów m.in. Felicytę, o wyznawanie chrześcijaństwa. Wszystkich pojmano 
w pobliżu Kartaginy w 203 roku. Wkrótce uwięzieni katechumeni przyjęli chrzest. Perpetua 
wyróżniała się spośród pozostałych więźniów głęboką wiarą. W czasie trwania aresztu 
miała serię widzeń. Więźniów skazano na pożarcie przez dzikie zwierzęta.. Gdy 
wypuszczono na arenę lwy, wygłodniałe zwierzęta nie chciały tknąć skazańców. W tej 
sytuacji zgładzono ich przez ścięcie mieczem. 
 


