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II Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 

żaden na ziemi folusznik 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 

powiedzieć, 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”. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 

których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – 

zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 02. 2018  

18. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Pawła Kurpierz z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. całej 

rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Alicji z ok. 40 r. ur., za męża, dzieci i w int. najbliższej rodziny 

 Wtorek 27. 02. 2018  

18. 00 Za + Ks. Prob. Franciszka Haase z ok. rocznicy śmierci i za naszych ++ 

Kapłanów 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z III kl. Gimnazjum 

 Środa 28. 02. 2018  

18. 00 Za + Bernharda Laxy w 11 r śm., za ++ rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 1. 03. 2018 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania do Służby Bożej  i za powołanych 

9. 30 Droga Krzyżowa 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog.w 

rodzinie Zacharczuk - Ercesel - Niesnalscy - Ostrowscy 

 Piątek 2. 03. 2018 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i za 

naszych Chorych 

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ Gerharda i Gertrudę 

Sladek oraz ++ z pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 3. 03. 2018  - I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św., Kościół i prześladowanych chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Gertrudę Dragon z ok. rocznicy urodzin, za + ojca Gerarda i ++ z 

rodziny  

- Dz, błag. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w pew. int. z ok. 

urodzin  

- Za + matkę Czesławę Janiszewską w 4 r. śm., za + ojca Adama, za ++ 

teściów Bronisława i Zofię Bugajewskich oraz d.op.  

- Za ++ Michalinę i Piotra Uchmanowicz, brata Benedykta, za + teściów 

Helenę i Karola Tkocz, pokr. i d.op.  



- Za + męża, ojca i dziadka śp. Kazimierza Wierzbickiego w I r śm. i z okazji 

imienin, za ++ teściów Jana i Katarzynę, ++ rodziców Stefanię i Antoniego, za 

++ z rodz. i pokr.  

- Za + męża Gintera Jaguś, jego rodziców, teściów, za + siostrę Urszulę, 

szwagra Alfonsa i d.op.  

- Za + Barbarę Maślak w 30 dz. po śm.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Aleksandrę Ziomek, za rodz., 

dziadków i chrzestnych 

 Niedziela 4. 03. 2018 – III Niedziela Wielkiego Postu – 

Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
8. 00 Do MBNP i B.Op. o szczęśliwe rozwiązanie w int. Katarzyny 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Albiny Labisz z ok. 85 r. ur. i za całą rodzinę    

- Za + Wojciecha Kunickiego, za ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z rodz. 

Kunickich - Klimkowskich, pokr. i d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Teresy i Alojzego z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i wnuki  

- Za + Jana Lelit, ++ rodziców, teściów, siostry Gertrudę i Krystynę, za 

krewnych i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Raz jeszcze składam podziękowanie za dzisiejszą kolektę parafialną na opał do 

naszego kościoła  

2. Kolekta z niedzieli 4 marca jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium, a 

do puszek zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes  

3. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

4. Zapraszam na Godzinę Św. w czwartek a Czcicieli NSPJ na Msze św. 

pierwszopiątkowe  

5. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w niedzielę o godz. 15.45  

6. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zalecanych zmarłych, za 

których będziemy się modlili w czasie tegorocznych Dróg Krzyżowych  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 



Patron tygodnia – św. Kazimierz Królewicz 

Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazimierza Jagiellończyka, urodził się 3 

października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szlachetnym, 

rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - pisał jego nauczyciel, ks. Jan 

Długosz. w 1471 roku wyrusza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa 

kończy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze czynny udział w życiu 

politycznym. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi w 

Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem duchowym. 

Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. "Opowiedziawszy dzień 

śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] ducha P. Bogu poleciwszy 

wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano 

go w katedrze wileńskiej, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest 

jednym z najbardziej popularnych świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

W IKONOGRAFII atrybutem Świętego jest mitra Książęca. Przedstawiany także ze 

zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu: "Omni die dic Mariae" - ku 

czci Matki Bożej, do której św. Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 

odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 

jaki ci wskażę». 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 

ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na 

ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A 

on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń 

mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 

jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego 

rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast 

swego syna. 

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna 

twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 

swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 

jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». 


