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II Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

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 dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i 
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu 
mężów, stojących przy Nim. 
Gdy oni się z Nim rozstawali, 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, pojawił się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy weszli w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili 
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co 
zobaczyli. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy 
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich 
losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To 
ci, których dążenia są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego 
chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować. 

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie 
mocno w Panu, umiłowani! 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 03. 2019  

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

Bertolda z ok. 75 r. ur., za żonę Agnieszkę, za dzieci z rodzinami i za wnuki 

 Wtorek 19. 03. 2019 – św. Józefa Oblubieńca NMP - Uroczystość 
18. 00 - Przez  wstawiennictwo św. Józefa w int. noszących imię św. Patrona, za 

naszych Ojców, Mężów i Mężczyzn prosząc Boga o potrzebne łaski  

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

w int. Agnieszki z ok. kolejnych urodzin, za rodziców i brata 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania – III Kl. Gimnazjum  

 Środa 20. 03. 2019  
18. 00 Za + Franciszka Stach w rocznicę śm., za + żonę Marię, ++ siostry Martę i 

Marię, za ++ rodziców, teściów, za + szwagierkę Annę Danisz, pokr. i d.op. 

 Czwartek 21. 03. 2019 – Pierwszy Dzień Wiosny 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ Grharda i Jadwigę Welner, za ++ rodziców i pokr.  

- DROGA KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 22. 03. 2019  
17. 30 Droga  Krzyżowa z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY (z czytaniem  

zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + ojca  Ludwika Świerc w 30 r. 

śm., za + żonę Jadwigę i za całe pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 23. 03. 2019  
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Jana Mika, ++ rodz. Świerc – Mika, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Teresę Kocot w 2 r. śm., za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Alfonsa Ochota, za + syna Ryszarda oraz za ++ rodziców z obu str.  

- Za ++ rodz. Anielę Stokłosa, za + Józefa Bachan oraz za ++ Martę i 

Stanisława Smolin, brata Jerzego  i pokr.  

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

błog. w int. Małgorzaty Ficner z ok. 85 r. ur. i w int. całej rodziny  

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

int. Marii Majka z ok. urodzin i w int całej rodziny  

 Niedziela 24. 03. 2019 – III Niedziela Wielkiego Postu 
8. 00 Za + Stefanię Malcher w rocznicę śm., za ++ rodziców Marię i Franciszka 

Malcher, ++ siostrę Annę i szwagra Rajnarda, za + ojca Kurta Jendryasek 

10. 30 Za + Zbigniewa Kunickiego w r. śm., za + ojca Wojciecha i za ++ z pokr. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Igora Okos, za rodziców, rodzeństwo, 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  



Pozostałe ogłoszenia 

1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę diecezjalną na remont obiektów diecezjalnych i  

konserwację zabytków sakralnych oraz zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło 

Pomocy „AD  GENTES”  

3. We wtorek (19.03) uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Mężczyzn 

zapraszam na uroczystą Mszę św. wieczorną  

4. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlić w czasie Dróg Krzyżowych  

5. We wtorek o 18.00 próba chóru  

6. W sobotę o 11.00 spotkanie Marianek w salce parafialnej  

7. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów 

Uwaga Parafianie 

W związku z dekretem w sprawie ochrony danych osób fizycznych 

odnośnie przetwarzania danych osobowych w kościele katolickim, 

informujemy wiernych, że: 
 - Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie 

osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie  oraz w przypadku osób 

małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. 

 - Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez wyżej wymienione osoby. 

 - Kopia chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii 

zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać 

odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej  np. 

pełnomocnictwa. 

 - Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu 

małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń np. zaświadczeń dla 

chrzestnych, opinii o religijności itp. 

 - Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz 

świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydane krewnym, spadkobiercom 

lub innym osobom, które wykażą interes prawny. 



Czytanie z Księgi Rodzaju 

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 

potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. 

Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, 

aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę 

mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?» 

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 

barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». 

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 

części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa 

zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się 

ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby 

ogarnęła go wielka ciemność. 

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między 

tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 

mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, 

rzeki Eufrat». 

Patron tygodnia – św. Józef 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana Jezusa. 
Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał 
żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął 
przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć. 
Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w 
Nazarecie (Mt 1-2; 13,55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, 
udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia i 
przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem 
do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na 
kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do 
Jerozolimy. Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania 
publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego 
cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy 
Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów krajów: Austrii, 
Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, miast oraz patronem 
małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, drwali, 
rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, uciekinierów. 
Patron dobrej śmierci. 
W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w 
dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; 
bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, 
winorośl. 


