22 lutego - PONIEDZIAŁEK
6:30 + Dariusz Syty 2 rocz. śmierci
7:00 + Marta i Piotr Leśnikowscy oraz
za zmarłych w czyśćcu cierpiących
18:00 + Józef Kołakowski i za zmarłych
z rodziny Kowalczyk

po śmierci oraz Henryk Witkowicz
7:00 WOLNA INTENCJA
10:00 + Stanisław Kisielewicz 24 rocz.
śmierci i wszyscy zmarli z rodziny
18:00 WOLNA INTENCJA

27 lutego - SOBOTA

23 lutego - WTOREK

6:30 WOLNA INTENCJA
6:30 + Andrzej, Emilian, Anna
7:00 + Stefania, Janusz, Halina, Mikołaj
i Franciszek oraz Anna i Jan
i Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
7:00 + Leokadia Bubieńczyk 11 dzień
18:00 + Władysława, Stanisław 15 rocz.
po śmierci i za zmarłych z jej rodziny
śm., Stanisław z rodziny Korzeniewskich
18:00 + Stanisława, Krystyna, Jan z rodz. oraz Julia i Grzegorz Bihuń
Świderskich, Michał Bogacz oraz Maria 28 lutego - III NIEDZIELA
Edward, Henryk , Krzysztof Wałuto

24 lutego - ŚRODA

WIELKIEGO POSTU

7:00 + Jadwiga, Krystyna, Konstanty,
6:30 + Krystyna Winiarska m-c po śm.
Kazimierz, Czesław i Zenon
7:00 WOLNA INTENCJA
8:30 + Edward i Ludwika Adukius, Janina
18:00 W intencjach z nowenny
i Eugeniusz Olszewscy i za zmarłych
18:00 + Serafina Filemonowicz 25 rocz.
z rodzin
śm., Franciszek, Franciszka, Tadeusz,
10:00 + Stefania 4 rocz. śmierci i Lucjan
Jerzy, Maria, Józef i Teresa Szałtanowicz Chałupka
11:30 + Zygmunt Tomasiewicz, jego
25 lutego - CZWARTEK
rodzice i rodzeństwo
6:30 + Mirosława Słomksa m-c po śm.
13:00 + Zbigniew 6 rocz. śmierci, Adam,
7:00 WOLNA INTENCJA
Mieczysław z rodziny Kuśmierowskich,
18:00 WOLNA INTENCJA
Jan, Tomasz i rodzice: Maria i Stanisław
26 lutego - PIĄTEK
z rodziny Maćkowiak
6:30 + Przemysław Witkowicz pół roku 18:00 WOLNA INTENCJA

W tym tygodniu mamy 7 wolnych intencji mszalnych.
Osoby zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej
w tych terminach zapraszamy do kancelarii.
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowa Ewangelii według Świętego 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 Syn mój, 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 oznajmili o tym, co widzieli.

PRZEMIENIENIE A EUCHARYSTIA
„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też
oczekujemy Zbawiciela, Pana, Jezusa Chrystusa,

1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy
ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak
wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa

który przemieni nasze marne ciało i upodobni je do

i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego

swego chwalebnego ciała” .

powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez

Doświadczenie życiowe potwierdza tezę Viktora

nas.

Frankla, że człowiek musi mieć przed oczyma

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11:30 zostaną poświęcone książeczki dla
dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej, a po Mszy Świętej ich

wielkie idee, konkretne cele, do których zmierza,

rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne do domu parafialnego.

gdyż inaczej zmarnuje swoje siły i przegra życie.

3. Po Mszy Świętej odprawianej o godz. 13:00, obędzie się w domu

Przekraczanie grzesznej niedoskonałości, niezagu-

parafialnym spotkanie formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa.

bienie się w szczegółach oraz osiągnięcie pełnego
i trwałego szczęścia jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej. W dzisiejszej Ewangelii

4. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes i jest poświęcona
modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można
wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać

Chrystus przedstawia wizję życiowych perspektyw. Zanim zażąda od uczniów

ofiary na ten cel.

wierności w momencie Jego odrzucenia, męki i śmierci, ukazuje im, kim naprawdę

5. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na

jest. Jest Bogiem, który przyjął ludzką naturę dla naszego zbawienia. Na progu
Wielkiego Postu warto uczyć się doświadczenia tajemnicy Eucharystii jak góry

godz. 10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących
na 17:30. W niedzielę zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale.
6. Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Katedra biskupa,

Przemienienia przeżytej przez uczniów. Nie tylko uczestniczyć w przemianie chleba

tj. uroczyste krzesło, na którym biskup zasiada, jest znakiem jego urzędu

i wina w Ciało i Krew Chrystusa, ale pozwolić Bogu na konsekrację zranionej

nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Katedra św. Piotra przypomina, że

grzechem ludzkiej natury. Przemienienie Pana Jezusa nie zakończyło się

Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest

wniebowstąpieniem czy wniebowzięciem uczniów. Zakończyło się umocnieniem
ich wiary i nadziei na drogę do Jerozolimy i przeżycie Paschy. Podobnie każdy z nas
powinien wyjść z Eucharystii umocniony słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, by
odważnie głosić wielkie dzieła Pana. Warto łączyć codzienny trud życia z tajemnicą
światła niedzielnej Mszy św., z codzienną modlitwą i uczynkami miłosierdzia, by
życie odmieniło się jak twarz Jezusa i Jego szata.

skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół. Pamiętajmy w tym dniu
w modlitwie o następcy Świętego Piotra, papieżu Franciszku, który nie
przestaje prosić o to wsparcie.
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