
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 08.03.2020 r.  
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana i zaprowadził ich na 

górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Czy aby ta 

Ewangelia, nie została dziś omyłkowo przeczytana – Przemienienie Jezusa 

na górze Tabor. Nie może być mowy o pomyłce. Gdy spojrzymy na kontekst 

historyczny, tego wydarzenia, to w ten sposób Jezus przygotowywał 

najważniejszą trójkę Apostołów do „zgorszenia krzyżem”. Umocnieni 

świadectwem Ojca Niebieskiego o umiłowanym Synu, pomimo tego,                    

że zwątpili w godzinie krzyża, to  po zmartwychwstaniu Pańskim, mogła się              

w nich dokonać fundamentalna przemiana – oddali swoje życie za Jezusa             

i Ewangelię. Taka jest droga wiary, Jezus najpierw pragnie nas wprowadzić 

w blask swojej chwały, byśmy potem umieli przyjąć krzyż, który jest drogą 

do zmartwychwstania. Jeżeli nie wchodzimy w osobiste relacje z Panem, to 

wówczas, gdy przychodzi osobisty lub rodzinny dramat pojawia się 

zwątpienie. Czas Wielkiego Postu, to również szansa wejścia na górę 

samotności, ciszy i wyrzeczenia, aby doświadczyć Bożej obecności. 
 
Dzisiaj jest Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – zbiórka 

do puszek przed kościołem na ten cel. Bóg zapłać za tacę inwestycyjną. 
 

Wraz z grupą pielgrzymów do Medjugoria przenieśliśmy termin 

pielgrzymki na wrzesień. W dniach 19.09 – 27.09.2020 r. Są wolne miejsca, 

zapraszam. 
 
W czwartek po mszy św. o godz. 17

00
 nadzwyczajne spotkanie grupy 

męskiej zapraszam wszystkich Panów, jak również osoby chętne. 
 
Zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 16

30
. Poprowadzą                       

ją Rycerze Kolumba – szczególnie w intencji rodzin. W niedzielę po mszy 

św. o godz. 16
00

 Gorzkie Żale. 
 
Bóg zapłać ostatniej gr. Rodzin z Jaworzy za troskę o kościół parafialny                 

i ofiarę 270 zł. Gr. V przekazała na kościół 200 zł. W najbliższą sobotę 

zapraszam pierwsze 10 rodzin z Chrust. 
 
Nadal proszę o modlitwę w intencji rozstrzygnięcia naszego projektu na 

termomodernizację i poprawę komfortu cieplnego w naszej świątyni.  
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Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  Mt 17, 1-9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 

górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 

słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz                    

i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że 

tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 

osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz                

i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie 

lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.               

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu 

o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 

Oto słowo Pańskie. 
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W następną niedzielę 15.03. ks. Janusz wraz z grupą pielgrzymów udaje się 

do Częstochowy – są jeszcze wolne miejsca. 
 

Doroczne wielkopostne rekolekcje parafialne będą trwały w dniach 22.03 – 
25.03. Poprowadzi je ks. dr Jan Jagiełka – Dyrektor Domu dla osób 
niepełnosprawnych w Piekoszowie. Proszę o dar modlitwy i postu za ten 
święty czas dla parafii i moc Ducha Świętego dla Rekolekcjonisty i dla nas. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 09 - 15/03/2020 

09/03/2020 Poniedziałek 

1300 Pogrzeb + Marianny Łukomskiej. 

1700 + Katarzyny Wawrzak w 17 rocz. śm. z int. rodziców i brata z rodziną. 

1730 O Boże błog. i opiekę Matki B. dla Tymoteusza Nawrot z okazji ur.  

           z int. rodziców i siostrzyczki. 

10/03/2020 Wtorek 

1700 + Kazimiery w 2 rocz. śm. Władysława Tkacz. 

1730 + Wiesława Wierzbickiego w 24 rocz. śm. 

11/03/2020 Środa 

1700 

1. W int. Parafian. 

2. W int. VI gr. Rodzin z Jaworzy troszczących się o kościół. 

+ Zofii Dubińskiej z int. mieszk. Chrustów Dużych. 

+ Jolanty Zimnickiej z int. koleżanek z ul. Turystycznej. 

+ Czesława Radek z int. Kazimierza Kołdy. 

+ Mieczysława Opiłowskiego z int. mieszk. Chrustów Dużych. 

+ Rozalii Stefaniak z int p. Karcz. 

+ Jerzego Rzońca z int. rodziny Fąfara. 

+ Jana Sobierajskiego int. chrześniaka Mirosława Świszczorowskiego  

   z rodziną. 

+ Julianny Wincentego Zagdan w rocz. ich śm. 

+ Zofii Zagdan, Heleny Pedryc. 

+ Antoniny Marianny Józefa Mazur. 

+ Barbary Jachimczak z int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Jerzego Gosek z int. żony oraz Tomasza Gosek. 

+ Janiny Stanisława Bracha z int. córek. 

+ Katarzyny Antoniego Górzyńskich z int. wnuczek. 

+ Andrzeja Frydrych z int. rodzeństwa z rodzinami. 

+ Zbigniewa Kwiatkowskiego w 1 rocz. śm. z int. syna Tomasza z żoną Anetą  

    i wnukiem Grześkiem. 

+ Janiny Kopeć int. rodz. Chabów. 

12/03/2020 Czwartek 

1700 

1. + Grzegorza Wydrych. 

2. + Janiny Kopeć int. kapłanów z wdzięcznością za dar Margaretki. 

13/03/2020 Piątek 

1700 + Kazimierza Haba z int. rodz.  Wiechów, Banasiów i Kaczmarczyków. 

1730 + Czesława Radek z int. siostry Stanisławy z rodz. 

14/03/2020 Sobota 

0800 

1. + Stanisława Zielińskiego z int. Marty Stanisława Hyclak. 

2. + Bronisławy Błońskiej z int. córki Danuty z rodz. 

15/03/2020 III Niedziela Wielkiego Postu 

0800 + Tomasza Zagdańskiego. 

1000 + ks. Józefa Piwowarczyka z racji imienin od Ap. Margaretki. 

1200 + Henryki w 10 rocz. śm. Stanisława Jończyk, Mariana Mirosława Janik. 

1600 + Edwarda Chaba. 


