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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. (J. 6,32)

Dzisiaj masz okazję wysłu-
chać niezwykłej Ewangelii, który 
ukazuje chwałę Chrystusa i za-
powiada Jego mękę. Wsłuchaj się 
w tę niezwykle pouczającą histo-
rię. 

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba 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 fo-
lusznik wybielić nie zdoła. I uka-
zał 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 ode-
zwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!” 
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy so-
bie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z mar-
twych. Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko między sobą, 
co znaczy „powstać z martwych”. 

Uczniowie weszli z Jezusem 
na górę, na której zaczęły dziać 
się tajemnicze wydarzenia. Nie 
rozumiejąc ich, zaczęli się bać. 
Wtedy na niebie pojawił się ob-

łok, który rozproszył ich lęk i na-
pełnił nadzieją. Spróbuj wyobra-
zić sobie wokół siebie taki obłok, 
który właśnie w tej chwili poma-
ga ci spotkać się z Bogiem. 

Z obłoku odezwał się głos 
Boga Ojca, który podkreślił rolę 
swojego Syna. Krótkim zda-
niem akcentuje najważniejsze 
kwestie: ż kocha Jezusa i daje 
Mu zwierzchnictwo nad ludź-
mi. W kontekście zbliżającej się 
męki Chrystusa szczególnie wy-
brzmiewają słowa: „To jest mój 
Syn umiłowany”. Bóg daje uko-
chanego Syna, abyśmy mogli do-
świadczyć Królestwa Bożego. Jak 
doświadczasz obecności Jezusa 
w codzienności?

Na końcu został z nimi „zwy-
kły” człowiek. Ten, który przeby-
wał z nimi na co dzień. Ten sam, 
a jednak przemieniony. Chry-
stus, który na chwilę ukazał swo-
ją Boską chwałę, pozostał Sługą 
Boga. Słuchając ponownie tekstu 
Ewangelii, zastanów się, które 
słowa odbijają się echem w two-
im sercu.

Na zakończenie porozma-
wiaj z Jezusem o Jego obecności 
w twojej codzienności. 

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 9,2-10 



1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego 
Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor 
ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest 
umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali praw-
dę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podą-
żyli. Niech czas postu będzie okazją nieustannego 
odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach na-
szych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, stając się 
pokarmem na życie wieczne.

2. Jak co roku, druga niedziela Wielkiego Postu to 
niedziela „Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i So-
lidarności z Misjonarzami”. Pamiętajmy, że obec-
nie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich 
misjonarek i misjonarzy. Są oni świadkami praw-
dy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wy-
jątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do 
puszek przy wyjściu z kościoła.

3. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczegól-
ny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi 
Pana Jezusa – św. Józefowi. Św. Józef jest nie tylko 
wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny, ale także 
niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach 
naszych rodzin. Zachęcamy, aby nasze rodziny 
i nas samych polecać w modlitwie do św. Józefa.

4. W czwartek, 4 marca, w liturgii czcimy Święte-
go Kazimierza (1458-1484) - polskiego królewi-
cza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, 
że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, 
korupcji czy też gromadzenia doczesnego bogac-
twa. Władza i polityka są dziełem Boga, a trakto-
wane jako powołanie mogą stać się też drogą do 
świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patro-
nem naszych braci Litwinów, przez jego wstawien-
nictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i na-
ród litewski.

5. W czwartek przypada także 15. rocznica konsekra-
cji biskupiej księdza biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze 
życzenia naszemu Pasterzowi i trwamy w modli-
tewnej pamięci.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. Czwartek to dzień modlitw 
o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego. Po Mszy św. o godz. 18.00 adora-
cja prowadzona przez wspólnotę Odnowy w Du-
chu Świętym.

7. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi 
i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętsze-
mu Sercu Jezusa. 

• godz. 7.00 - Msza święta z Nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa. 

• godz. 17.00 - Droga Krzyżowa z komunią św..
• godz. 18.00 - Msza święta z nabożeństwem do Ser-

ca Pana Jezusa.
• Spowiedź - pół godziny przed nabożeństwami.
8. Pierwsza sobota miesiąca to dobra okazja do spo-

wiedzi i komunii świętej wynagradzającej Nie-
pokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważe-
nia. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 
Członków Kół Różańcowych i wszystkich chęt-
nych zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, po któ-
rej odmówimy różaniec i dokonamy zmiany ta-
jemnic.

9. Od jutra zapraszamy do Domu Bożego – do na-
szego kościoła – rodziny na Mszę św. o godz. 18.00 
sprawowaną w intencji mieszkańców poszczegól-
nych ulic i bloków. Modlitwę w kościele zakończy 
uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie. Przy wyj-
ściu otrzymacie pamiątkowe obrazki i wodę świę-
coną. Pamiętajmy, że istotą kolędy jest modlitwa 
i błogosławieństwo rodziny. W domu zachęcamy 
do wspólnej modlitwy, którą znajdziemy na obraz-
ku kolędowym. W tym trudnym czasie pandemii 
za wsparcie naszej parafii dziękujemy wszystkim 
Darczyńcom. Jeżeli ktoś ma życzenie złożyć ofiarę 
kolędową na utrzymanie i funkcjonowanie naszej 
parafii, może to uczynić po Mszy św. Służy temu 
specjalna skarbona ustawiona w kościele. Prosimy 
aby na kopercie zaznaczyć od kogo /adres/ i na jaki 
cel.

10. W dniu dzisiejszym przypada niedziela ofiarności 
na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać wszyst-
kim osobom, które modlitwą i ofiarą wspierają po-
trzeby naszej parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Jezus wziął ze sobą
Piotra, Jakuba i Jana
osobno, na górę wysoką,
a tam - zaszła zmiana,
bo się wobec nich przemienił,
wielce zadziwionych.
Odzienie było lśniące,
jak żaden z materiałów nie jest wy-
bielony.
I ukazał się Eliasz,
który wraz z Mojżeszem
z Jezusem rozmawiali
tak, jak z przyjacielem.
Piotr rzekł do Jezusa:
“Rabbi, postawimy namioty.
Jeden dla Ciebie, drugi dla Eliasza,

a trzeci dla Mojżesza wygody”.
Sam bowiem nie wiedział,
co Mu ma powiedzieć.
Tak go przestraszyło
to całe zdarzenie.
Wtedy obłok się zjawił,
który ich osłonił
i głos usłyszeli,
co ich oszołomił.
„To Mój Syn umiłowany” 
i „Jego słuchajcie”.
Nagle wszystko znikło.
Było jak przed zajściem.
Jezus uczniom kazał,
by nie powiedzieli
nic nikomu z tego,

co wcześniej widzieli
do czasu, gdy z martwych
Syn Człowieczy wstanie,
lecz nie zrozumieli
co znaczy to zdanie.
Polecenia Jezusa
skrzętnie dochowali.
Między sobą tylko
o tym rozprawiali.
Tajemnicą światła 
zdarzenie to zwiemy.
Jako wyraz Boskości Jezusa
dziś go pojmujemy.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

INTENCJE MSZALNE



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

1 marca - poniedziałek
7.00 + Teresa Wieczorek – greg.
7.00 + Barbara Szulc – greg.
7.00 + Józef Dodź.
7.00 + Jadwiga Klimek; Bronisław(M) i Bronisław(M).
7.00 + Mirosława(K) Kozłowska Blusiewicz.
18.00 + Stanisław Lipiński – początek greg.
18.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - początek greg.
18.00 + Anna i JanPastorczyk - początek greg.
18.00 + Zenon i Grażyna Zdrodowscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Krystiana – (ks. Michał poza 
parafią).

18.00  Msza św. kolędowa: ul.  Przykoszarowa: 31, 33, 35, 37

2 marca - wtorek
7.00 + Stanisław Lipiński – greg.
7.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.00 + Anna i JanPastorczyk - greg.
7.00 + Eugenia i Stanisław, zmarli z rodziny 

Lewandowskich.
18.00 + Teresa Wieczorek – zakończenie greg.
18.00 + Barbara Szulc – zakończenie greg.
18.00 + Stanisława(K) i Stanisław Prusińscy oraz Teresa 

i Marian Kamińscy.
18.00 + Genowefa i Franciszek oraz zmarli z rodziny 

Mieczkowskich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Krystiana – (ks. Michał poza 
parafią).

18.00  Msza św. kolędowa: ul. Niemcewicza: 1, 2, 3, 4, 5.

3 marca – środa
7.00 + Stanisław Lipiński – greg.
7.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.00 + Mieczysław i Klementyna Archaccy.
7.00 + Dariusz Pachucki – w 9. rocznicę śmierci.
7.00 + Marianna i Edward Bauer.
18.00 + Anna i JanPastorczyk – greg.
18.00 + Czesław Niebrzydowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Czesław Przybyłowski – w 13. rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodziny Przybyłowskich.
18.00 + Regina Grabińska.
18.00 + Kazimierz, Jadwiga i Stanisław Cwalina.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00  Msza św. kolędowa: ul. Niemcewicza: 6, 6A, 8, 10, 12.

4 marca - czwartek
7.00 + Stanisław Lipiński – greg.
7.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.00 + Kazimierz i Zofia Szumowscy.
7.00 +Jan Sawicki – w 24. rocznicę śmierci oraz zmarli 

z rodzin Sawickich i Murawskich.
7.00 + Kazimierz Chętnik.
18.00 + Anna i Jan Pastorczyk – greg.
18.00 + Czesław Niebrzydowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Bogdan Matejkowski – intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Kazimierz Trzaska.
18.00 + Kazimierz Kalinowski i jego rodzice.
18.00 W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym”.
18.00  Msza św. kolędowa: ul. Małachowskiego 5, ul. Staffa 12, 

14, 16, 18, 20, 22.

5 marca – piątek
7.00 + Stanisław Lipiński – greg.
7.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.00 + Zenon Dzięgielewski – w 2. rocznicę śmierci.
7.00 + Władysław Prusik – w 21. rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodzin Prusików i Latków.
7.00 + Witold Zacharewicz oraz jego rodzice i rodzeństwo.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Wiktorii Lemańskiej oraz jej 
rodziców, a także o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny.

18.00 + Anna i Jan Pastorczyk – greg.
18.00 + Czesław Niebrzydowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Kazimierz i Marianna Kozłowscy.
18.00 + Henryk Wojciechowski – w 7. rocznicę śmierci.
18.00 + Stanisława i Kazimierz Mierzejewscy, Kazimierz 

Filter.
18.00  Msza św. kolędowa: ul. Żeromskiego 1, 1A, 1B, 2, 3. 

6 marca – sobota
7.00 + Stanisław Lipiński – greg.
7.00 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.00 + Irena Luchowska – w 3. rocznicę śmierci.
7.00 + Jadwiga Kossakowska – w 6. rocznicę śmierci.
7.00 + Eugenia i Józef Pietranis – w 23. rocznicę śmierci.
7.00 W intencji Kół Różańcowych.
18.00 + Anna i Jan Pastorczyk – greg.
18.00 + Czesław Niebrzydowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Katarzyna Śleszyńska – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mikołaja z okazji 3. 
rocznicy urodzin.

18.00  Msza św. Kolędowa: ul. Żeromskiego 3A; 4; 5; 6.

7 marca – niedziela
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 + Lucyna i Mieczysław Grygo - greg.
7.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Weroniki Głowackiej z okazji 5. 
rocznicy urodzin oraz dla jej rodziców.

8.15 
9.00 + Stanisław Lipiński – greg.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Anieli z okazji 1. rocznicy urodzin 
oraz dla jej rodziców i brata.

9.45 
10.30 + Władysław Krysiuk.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Martyny z okazji 18. rocznicy 
urodzin.

11.15 
12.00 Za Parafian.
16.00 + Stanisław Wołczyński – w 5. rocznicę śmierci, jego 

rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny Mieczkowskich.
16.45. 
17.30 + Anna i Jan Pastorczyk – greg.
17.30 + Czesław Niebrzydowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.15 
19.00 + Kazimierz Kurpiewski – w 8. rocznicę śmierci 

i zmarli z rodziny Kurpiewskich.

INTENCJE MSZALNE

Od poniedziałku do piątku, o godz. 15.00, 
zapraszamy do naszej świątyni na Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia odmawianą w inten-
cji ustania epidemii koronawirusa oraz o 
Boże błogosławieństwo dla chorych i tych, 
którzy się nimi opiekują.



„Gorzkie żale” pochodzą z początku XVIII 
wieku. Zostały ułożone przez Bractwo św. Rocha 
z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Opie-
kun Bractwa, ks. Wawrzyniec Stanisław Bennik, 
wydał tekst nabożeństwa w 1707 r. pod tytułem 
„Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo 
żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego (…) roz-
pamiętywanie”. Mirra w tytule nawiązuje do 
jednego z darów trzech mędrców – mirrę uzna-
je się za zapowiedź męki i śmierci Chrystusa. 
Nabożeństwo, początkowo odprawiane tylko 
w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie, 
rozprzestrzeniło się na inne świątynie i miasta, 
aż stało się jednym z podstawowych nabożeństw 
wielkopostnych w całej Polsce.

ARCHAIZMY W „GORZKICH ŻALACH”

GOTOWAĆ

Dawniej „gotować” oznaczało przygotowy-
wać, szykować, bez zabarwienia kulinarnego. 
W tym znaczeniu należy rozumieć fragmenty 
„Gorzkich żali”, w których jest ono zastosowane: 
Jezus na śmierć się gotuje (przygotowuje się); oto 
nam gotują (szykują) ze krwi Jezusa zdrój żywej 
wody.

SROMOTNY

W „Gorzkich żalach” śpiewamy, że Jezus był 
sromotnie za włosy targany, a krzyż to sromot-
ne drzewo. „Sromotny” oznaczało „hańbiący” 
(srom – wstyd). Zbawiciel jest więc ukazany jako 
poniżony, którego godność została znieważona.

FOLGOWAĆ

„Gorzkie żale” przypominają, że Bóg dla czło-
wieka „sobie nie folguje”. „Folgować” oznaczało 
„dogadzać”. Jezus nie szukał swojej ulgi, lecz cały 
nakierowany był na człowieka, pełen miłości do 
ludzi.

Dawne słowa
we współczesnym Kościele

W każdy wtorek, w godz. od 17.00 do 19.00, 
nasi Parafianie mogą w Centrum Katolickim 
uzyskać pomoc w rozliczeniu i złożeniu rocz-
nego zeznania PIT. U specjalisty można będzie 
dowiedzieć się o wszelkich przysługujących 
nam ulgach, odliczeniach i stawkach należne-
go podatku oraz złożyć swoje zeznanie on-line. 


