
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu oraz za trud 

odśnieżania. O zatroszczenie się o porządek w kościele i wokół niego prosimy rodziny: 
Bożeny i Andrzeja Maciejko, Pauliny i Kamila Mątkowskich, Danutę Gudzela. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Maria i Antoni Cieszyńscy 
240 zł, P. Paulina i Kamil Mątkowscy 240 zł, P. Alicja i Michał Lenar 120 zł. 

3. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek; I piątek oraz I sobota miesiąca. 
Msze św. będą: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700. W środę 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek o godz. 1700 Droga 
Krzyżowa i następnie Msza św. W sobotę o godz. 1630 różaniec, zmiana tajemnic 
różańcowych i Msza św. 

4. W niedzielę wielkopostny porządek liturgiczny: Msza św. rano o godz. 800, 
następnie po południu Gorzkie Żale o godz. 1500 a po nich druga Msza św. 

5. Zapowiedzi przedślubne (II zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 
Mateusz Koperwas z Kadłubisk (Parafia Narol) i Małgorzata Kuter – nasza parafianka; 
Waldemar Szczepański (Parafia Przeworsk) i Sabina Musz – nasza parafianka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 9, 2–10) 
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”. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Piotra, Jakuba i Jana spotykamy wraz z Jezusem na Górze Tabor. Zaproszeni 
przez Pana do wspólnej wędrówki, są świadkami Jego modlitwy, rozmowy 
z Mojżeszem i Eliaszem, widzą swojego Mistrza w Chwale Nieba i słyszą głos 
Boga skierowany bezpośrednio do nich: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Uczniowie już raz wypełnili 
to polecenie, zostawili sieci i poszli za Panem. Teraz też są z Nim, bo sam ich 
zaprosił na wędrówkę. Idą, bo idzie z nimi ich Mistrz. Idą, by po trudach 
wspinaczki widzieć Boga w Świetle, by dotknąć Tajemnicy, a potem zejść 
ze szczytu do pozostałych Apostołów i wraz z nimi wędrować dalej. Dalej 
– to znaczy ku Jerozolimie, miejscu śmierci i zmartwychwstania Boga. 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 9(98)/2021  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 1.III – 7.III 2021 

poniedziałek Dziękczynna za wszelkie łaski i o opiekę na dalsze lata 

wtorek + Jadwiga Sierżęga 

środa O zdrowie i błogosławieństwo Boże za przyczyną Matki Bożej 
i św. Kazimierza – dla solenizanta, od Kręgu Rodzin 

czwartek O zdrowie i błogosławieństwo Boże za przyczyną Matki Bożej 
i św. Kazimierza – dla solenizanta 

piątek + Kazimierz, + Jadwiga, + Jerzy Grad  

sobota + Kazimierz, + Jan, + Feliks Wojnar 

niedziela + Tadeusz Hofman, od brata 
 

„W Świecie uciekinierów ten, 
kto obiera przeciwny kierunek, 
będzie wyglądał na dezertera.”  

Thomas Stearns Eliot 


