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II Niedziela Wielkiego Postu 

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 28b-36. 

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 jeden 

dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. 

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci 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 oznajmiali o tym, co widzieli. 
 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 22. 02. 2016 – Katedry św. Piotra - święto 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Damiana z ok. 40 r. ur., w int. mamy Reginy i za całą rodzinę   

 Wtorek 23. 02. 2016 – św. Polikarpa 

18. 00 Za + Marię Faszinka w 3 r. śm., za ++ z całej rodziny i pokr. 

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

 Środa 24. 02. 2016  

18. 00 Za + Zofię Leniak w 30 dz. po śm. i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 25. 02. 2016  

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + ojca Wiktora Huncza, jego żonę Różę, za ich ++ rodziców, pokr. i dusze 

czyśćcowe  

DROGA  KRZYŻOWA 

 Piątek 26. 02. 2016  

17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z udziałem dzieci i młodzieży) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Bernharda Laxy w 9. r. śm., 

za ++ rodzeństwo i d.op.  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 27. 02. 2016  

13. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Labun, za rodziców, dziadków i 

chrzestnych o Boże błog. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + matkę Gertrudę Dragon z okazji urodzin, za + ojca Gerarda, pokr. i 

dusze czyśćcowe  

- Za + matkę Czesławę Janiszewską w 2 r. śm. i za ++ z rodzin z obu stron  

- Za ++ rodziców Jana, Franciszkę i Gertrudę Frejlich, syna Manfreda, synowe 

Marię i Joannę oraz d.op.  

- Za ++ rodz. Franciszka i Zofię Witola, córkę Stefanię, syna Romana, pokr. i 

d.op.  

- Za ++ rodz. Antoninę i Łukasza Ożóg, brata Jerzego, ++ teściów Monikę i 

Konrada Roczek, syna Romana, ++ rodz. Bogumiłę i Jana Kieljan, synową 

Urszulę Kieljan, pokr. i d.op.  

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

Agaty Gebauer z ok. 18 r. ur., za siostrę Małgorzatę, za rodziców, chrzestnych  

i babcię Marię Gebauer 

 Niedziela 28. 02. 2016 – III Niedziela Wielkiego Postu  

Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych 

8. 00 Za + Oswalda Smandzik, ++ rodziców, brata  Konrada, bratową Marię i za ++ 

krewnych 



10. 30 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodziny Kluczny, za + Alojzego 

Warwas 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. Helmuta Schekierka z ok. ur., za żonę i za dzieci z rodzinami  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Krystyny Zawiślak z ok. 50 r.ur., za męża Ryszarda, za Martę, 

Karolinę i Dawida oraz w int. całej rodziny 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W niedzielę 28 lutego comiesięczna kolekta parafialna na opał. (W tym 

sezonie grzewczym od listopada nasz kościół jest ogrzewany. Spalono 

ponad 10 ton opału, by w kościele utrzymywała się temperatura 13 –15 

stopni C.)  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem na Misyjne 

Dzieło Pomocy „AD GENTES”  

3. W poniedziałek święto Katedry św. Piotra Apostoła  

4. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

6. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

7. W przyszłą niedzielę 28 lutego rozpoczną się REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE, które wygłosi Ojciec Bogdan Długosz - z opolskiego 

Zakonu Jezuitów. Na zakończenie rekolekcji, w środę kolekta 

przeznaczona dla Ojca Rekolekcjonisty  

8. Na czas rekolekcji są jeszcze wolne intencje mszalne - stąd można 

zamawiać Msze św. za żyjących lub zmarłych  

9. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne 

odmówienie modlitwy: Oto ja najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed 

wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny, a 

w inne dni odpust cząstkowy. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej 

można uzyskać odpust zupełny 

 



Patron tygodnia – św. Gabriel 

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Francesco Possenti), zakonnik (1838-

1862). Urodził się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd gubernatora 

tego miasta i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas 

do państwa kościelnego. 

Pierwsze lata swojego życia spędził św. Gabriel w różnych miejscach, a to 

dlatego, że jego ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie stałą rezydencję. 

w roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka. 

Franciszek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy 

pogłębili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęszczał do 

kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 12 lat. Sakrament 

Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. Dbał aż do przesady o swój 

wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, imprezy artystyczne, wieczorki 

towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 

1856 r. wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne 

Gabriel. Ojciec, który myślał o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był 

stanowczo przeciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z 

najsurowszych. Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku 

jako 18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. Obrał 

sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie wśród otoczenia 

nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. Dwa te nabożeństwa jakoś 

młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. One też uświęciły go tak dalece, że po 

niewielu latach wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. 

Zachował się notatnik Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz 

to nowych ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe 

męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. 

Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń 

kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". 

Jest patronem kleryków i młodych zakonników. Papież św. Pius X ogłosił Gabriela 

błogosławionym (1908), a papież Benedykt XV wpisał go do katalogu świętych 

(1920). Papież Pius XI obrał św. Gabriela za patrona młodzieży włoskiej Akcji 

Katolickiej (1926). w roku 1953 papież Pius XII wyznaczył św. Gabriela na patrona 

diecezji Teramo i Atri na równi ze św. Bernardynem i św. Reparatą. 

Humor 

Jasiu przychodzi ze szkoły. 

- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do szkoły i pani go odesłała do 

domu! 

- I co, pomogło? 

- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 


