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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 Moj-

żesz 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 słu-

chajcie!» 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 niko-

mu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 

I czytanie: Rdz 12, 1-4a; Ps 33 

II czytanie: 2 Tm 1, 8b-10; Ewangelia: Mt 17, 1-9  



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Dla nas gó ra Tabór, tó każ da msża s więta, adóracja Najs więtsżegó Sakramen-

tu, w któ rej wpatrujemy się ócżami wiary i dós wiadcżamy óbecnós ci Chry-

stusa. Tu Jeżus ótwiera prżed nami swóje Bó stwó, chce takż e nas prżemienic  

i prżygótówac . Ale Chrżes cijan stwó tó nie tylkó wiara w s więtówanie, ale 

códżienny trud pracy realiżówany w duchu wiary, nadżiei i miłós ci. 

Tó trwanie prży Jeżusie, tó prżeż ywanie ż Nim códżiennej rżecżywistós ci. 

Jeżus dóbrże żna ludżką kóndycję, wie jaki cżłówiek jest słaby żwłasżcża, 

gdy spótyka gó cós  wyjątkówó trudnegó i nieżróżumiałegó. Wiedżiał więc, ż e 

nawet Jegó najbliż si ucżniówie w chwili męki i s mierci Mistrża, któ ra się żbli-

ż ała, będą prżeraż eni i żagubieni nie wiedżąc dlacżegó tak się dżieje. Dlategó 

tym najbliż sżym, Piótrówi, Jakubówi i Janówi, ukażuje Swóją chwałę, tó Kim 

tak naprawdę jest, aby ich umócnic . Jas niejący nieżwykłym blaskiem Jeżus 

różmawiający ż najwięksżymi prórókami – Mójż esżem i Eliasżem - wprówa-

dża ucżnió w w żachwyt. Nie wiedżą có ó tym mys lec ; Piótr chce nawet pósta-

wic  dla Nich trży namióty, aby jak najdłuż ej żatrżymac  tę nieżwykłą chwilę. 

Ale ż Gó ry Tabór trżeba żejs c  i żanurżyc  się w códżienny trud ż ycia, w cięż ką 

pracę, cierpienie i s mierc . Sżcżęs cie prżyjdżie pótem, lecż najpierw ucżnió-

wie musżą is c  drógą swójegó Mistrża, któ ry pókażuje, ż e Bóż a Miłós c  cżeka 

na każ degó, ale najpierw żłó i grżech musżą żóstac  ódkupióne. 

Panie, w chwili pró by, gdy pókusa i cierpienie będą mnie prżygniatac , ukaż  

mi Swóją jas niejącą Twarż i w cisży serca póżwó l usłysżec  Twóje słówa: 

Wstań, nie lękaj się!  

Każ dy ż nas pótrżebuje prżemiany serca. Takiej prżemiany móż e dókónac  

w nas tylkó Bó g, gdy w sżcżerej módlitwie ótwórżymy swóje serce. Każ dy 

cżas módlitwy jest włas nie takim "wstępówaniem na Gó rę Tabór", gdżie óta-

cża nas óbłók Bóż ej óbecnós ci. Na skutek tegó prżemienienia wprawdżie na-

sże twarże nie żajas nieją, jak słón ce i nasże ódżienie nie stanie się białe jak 

s nieg, ale nasże serca będą piękne. Będżiemy piękni miłós cią i dóbrócią prże-

jętą ód Jeżusa - nasżegó Mistrża. W s wietle, któ rym On jest ukaż e się całe na-

sże wródżóne pięknó, któ re ukrylis my pód pówłóką grżechu. Nasża Gó ra Ta-

bór tó ró wnież  ósóbiste wżrastanie w wierże i wewnętrżna radós c  ż bliskós ci 

Pana. 

Panie! Prósżę ó łaskę wytrwałej i sżcżerej módlitwy, aby óbłók Twójej óbec-

nós ci żawsże mnie ótacżał, abym mógła duchówó wżrastac  i miec  Twó j Pókó j 

w sercu, gdy nadejdżie cżas Gólgóty. 



...I NIE TYLKO 

Zobaczyć przemienienie 

W cżłówieku móż e się żródżic  taka mys l: „Ja też  chciałbym żóbacżyc  prże-

mieniónegó Pana Jeżusa. Też  chciałbym wżiąc  udżiał w jakiejs  spektakular-

nej akcji albó w spektakularnym cudżie. Dlacżegó nie mógę tegó dós wiad-

cżyc ?”. Cżęs ciówą ódpówiedżią na tó pytanie jest prawda, ż e Jeżus nie 

wsżystkich żabiera na Gó rę Prżemienienia. Piótr, Jakub i Jan nie żróbili nic, 

ż eby żóbacżyc  prżemienienie. Móż e jedynie póżwólili się wybrac , póżwólili 

się wżiąc  na gó rę, ale bynajmniej tegó nie planówali, nie starali się ó tó i nie 

układali swójegó ż ycia tak, ż eby tó włas nie óni mógli ten cud żóbacżyc . Móż -

na więc pówiedżiec , ż e nie żależ y tó ód cżłówieka, ż e tó Pan Bó g wybiera lu-

dżi.  

Druga sprawa jest dósyc  prósta, ale cżęstó bywa nieżauważ ana. Zwró c my 

uwagę, ż e gdyby Piótr, Jan i Jakub nie żnali się prżynajmniej trósżecżkę na 

Starym Testamencie, nie żnali się chóc  tróchę na Prawie, na teólógii, nie róż-

póżnaliby, któ się im ukażał. Skąd wiedżieliby, ż e Eliasż tó Eliasż, a Mójż esż 

tó Mójż esż? Musieli miec  jakies  póró wnanie tegó, có włas nie żóbacżyli, ż tym, 

có wcżes niej cżytali, có słysżeli ó tych dwó ch męż ach wiary. Gdyby nie mieli 

pódstawówej wiedży, jak różpóżnaliby tó, ż e Bó g prżychódżi w s wietle? Z e 

tam, gdżie jest s wiatłó, gdżie jest biel, tam jest też  żnak tegó, ż e Bó g się pója-

wia? Jak różpóżnaliby, ż e jest tó dżiałanie Bóż ej łaski, gdyby nie mieli ó tym 

jakiegókólwiek pójęcia, prżynajmniej pódstawówegó? Owsżem, mógliby ża-

pytac : „Kim jestes cie?”, mógliby pró bówac  tegó dóchódżic , ale wiedża ż pew-

nós cią pómógła im w różpóżnaniu tegó, có żóbacżyli. 

Jest ciekawe, ż e s w. Piótr pó raż kólejny wychódżi ż inicjatywą i nie żraż a 

się tym, có Pan Jeżus pówiedżiał dó niegó wcżes niej: „Zejdż  mi ż ócżu, sżata-

nie”. Piótr żnó w própónuje cós  pó swójemu. I żnó w dóstaje sygnał, ż e w ż yciu 

nie chódżi ó tó, ż eby nie própónówac , ż eby nie miec  jakiejs  inicjatywy, ale 

prżede wsżystkim ó tó, ż eby słuchac  Tegó, któ jest prawdżiwym prżewódni-

kiem i któ żna drógę. Bó g, głós ż nieba, óbjawia się i mó wi: „Tó jest mó j Syn 

umiłówany. W Nim mam upódóbanie. Jegó słuchajcie”. Tak jakby Pan Bó g 

chciał pówiedżiec  dó Piótra: „Piótrże, różdżiał wcżes niej Pan Jeżus ci pówie-

dżiał: «Nie wychylaj się dó prżódu. Nie wyskakuj prżed sżereg. Stan  ża Mną, 

sżatanie. Tó Ja jestem Tym, któ ry was pówółał. Wy idż cie ża Mną. Ja jestem 

Mistrżem». Tó ci pówiedżiał Jeżus różdżiał wcżes niej. Teraż, w kólejnym róż-

dżiale, w kólejnej sytuacji twójegó ż ycia, już  nie Jeżus, ale Ja, Pan Bó g, sam ci 

mó wię: «Jeżus ma rację. Słuchajcie mójegó Syna. On wie, dókąd is c . On wie, 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

jak is c . Macie ró ż ne pómysły, macie na główie ró ż ne sprawy, ale rżecż naj-

waż niejsża, żasada numer jeden tó słuchac  mójegó Syna»”. 

Ostatnia sprawa, któ rą chciałbym się pódżielic , tó sprawa żwiążana ż ta-

jemnicą. Tó naprawdę móż e wydawac  się dżiwne, ż e Jeżus żabrónił ucżnióm 

ópówiadac  ó tym, có widżieli na Gó rże Prżemienienia. I dlacżegó wybrał tyl-

kó tych trżech? Nie umiemy dó kón ca ódpówiedżiec  na tó pytanie. Jest wy-

brany naró d. Są ludżie wybrani pó tó, ż eby byłó ich dwunastu. Pótem Jeżus 

wybiera tró jkę. Tej tró jce mó wi, ż eby nie różpówiadali tegó, có widżieli. 

W ż yciu nie wsżyscy będą tak samó wybrani, nie wsżyscy będą wsżystkó 

wiedżieli. Są sprawy i tajemnice, któ re są żareżerwówane dla niektó rych. Są 

sprawy, ó któ rych takż e my nie musimy mó wic  innym ludżióm. Cży umiem 

żachówac  tajemnicę? Cży umiem pógódżic  się ż tym, ż e któs  móż e byc  bar-

dżiej wybrany niż  ja? Cży umiem pógódżic  się ż tym, ż e któs  inny ma prawó 

dó sekretu, dó tajemnicy, ż e nie wsżystkó musżę wiedżiec ? Cży umiem pógó-

dżic  się ż tym, ż e ciekawós c  nie jest panem s wiata? Panem s wiata jest Jeżus, 

któ ry cżasem mó wi dó cżłówieka, ż e milcżenie i usżanówanie tajemnicy jest 

ó wiele waż niejsże niż  żnajómós c  tej tajemnicy. 

Każ dy ż nas wyciągnie cós  dla siebie ż tej Ewangelii. Dla mnie niesamówi-

cie żaskakująca jest beżinteresównós c  wybrania tych trżech apóstółó w. Za-

skakujące jest też  tó, ż e Pan Bó g pó raż kólejny prżypómina, iż  w ż yciu naj-

waż niejsże jest słuchanie. Słuchanie Jegó i słuchanie głósu Jeżusa. I móż e nie 

tyle żaskakująca, có mądra jest jesżcże ta dróbna uwaga: ż eby różpóżnac  

żnaki Bóż e, ż eby różpóżnac  prżemienienia, óbjawienia, trżeba się trósżecżkę 

dóucżyc , bó inacżej móż e się ókażac , ż e Pan Bó g cżyni wiele cudó w w nasżym 

ż yciu, ale óne prżechódżą nam kółó nósa, bó nie jestes my w stanie ich żóba-

cżyc . 
ks. Wójciech Węgrżyniak 

SOBOTA - 7.03.2020 r.  

Msża s w. ż nauką ógó lną - gódż. 18.00 

NIEDZIELA - 8.03.2019 r. 

Msże s w. ż nauką ógó lną:  

gódż. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30 

Górżkie ż ale ż każaniem pasyjnym - 17.00 



CYTATY PRZY KAWIE 

Ten, który odkłada godzinę swego nawrócenia,  
podobny jest wieśniakowi, który czeka, aż cała rzeka przepłynie. Lecz 

ona płynie i będzie płynąć bez końca. 

Horacy 

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to,  
czego zmienić nie mogę; 

daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale  
dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę,  

i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. 

Marek Aureliusz 
 

Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie –  
być dobrym dla drugiego człowieka. 

Maria Dąbrowska 

PONIEDZIAŁEK - 9.03.2019 r. 

Msże s w. ż nauką ógó lną: 

gódż. 9.00 i 18.00 

Nauka stanówa dla kóbiet – gódż. 19.00 

WTOREK - 10.03.2019 r. 

Msże s w. ż nauką ógó lną: 

gódż. 9.00 (ż udżieleniem sakramentu chórych) i 18.00 

Nauka stanówa dla męż cżyżn – gódż. 19.00 

ŚRODA - 11.03.2018 r. 

Msże s w. ż nauką ógó lną: 

gódż. 9.00 i 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele: 

od godz. 8.30 - 9.00 oraz od godz. 17.00 - 18.00 

W tym czasie będzie okazja do spowiedzi św. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dżis  2. niedżiela wielkiegó póstu. Witamy w nasżej parafii ks. dra hab. Ró-

berta Samsela, któ ry póprówadżi rekolekcje parafialne. Zaprasżamy para-

fian dó słuchania Słówa Bóż egó i wspó lnej módlitwy w nasżej s wiątyni. Pró-

gram rekólekcji jest w gażetce parafialnej, w gablótach i na strónie internetó-

wej. Niech ten cżas ófiarówany Bógu będżie dla każ degó umócnieniem du-

chówym i dóbrym prżygótówaniem dó prżeż ycia s wiąt wielkanócnych. 

 Dżisiaj módlitwą i ófiarą dó pusżek wspieramy dzieci Afryki. Dżiękujemy 

ża każ dą ófiarę, któ ra jest wyrażem sólidarnós ci ż ludż mi najubóż sżymi. 

 Dżisiaj nasżymi modlitwami ogarniamy wszystkie kobiety i prósimy, aby 

wpatrżóne w prżykład Maryi, Matki Jeżusa ciesżyły się pótrżebnymi łaskami 

i wypełniły swóje ż yciówe pówółanie. 

 Zaprasżamy na Gorzkie Z ale ż każaniem pasyjnym dżisiaj ó gódż. 17.00. 

 Spótkanie Parafialnego Kręgu Biblijnego ódbędżie się w cżwartek pó 

Msży s w. wiecżórnej w salce na plebanii. 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ódprawimy w piątek ó gódż. 16.30 (ż róż-

waż aniami dla dżieci – dó wspó lnej módlitwy żaprasżamy kandydató w dó 

I Kómunii s w. że Sżkóły Dwujężycżnej im. Kópalin skiegó i Sżkóły Pódstawó-

wej Európejcżyk – dżieci ótrżymają pós więcóne książ ecżki dó nabóż en stwa). 

Kólejne różważ ania Drógi Krżyż ówej będą w piątek ó gódż. 17.15.  Prżypómi-

namy, ż e wierny, któ ry póbóż nie ódprawia Drógę Krżyż ówą móż e użyskac  

ódpust żupełny, spełniając prży tym żwykłe warunki ódpustu. 

 Dżiękujemy ża ófiary żłóż óne pódcżas Msży s w. prżeżnacżóne na Semina-

rium Duchówne. Za tydżien  niedżielna składka będżie żbierana na pótrżeby 

nasżej parafii. 

Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne,  
ale trzeba także wyzwolić powołanie. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, 
wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania,  

jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. 

Albert Camus 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 09.03   
6.00   ża żm. Paulinę Klukę 
9.00   ża żm. Władysława Jawórskiegó 
18.00  1. ża żm. ż ródżiny, męż a Stanisława i syna Jerżegó Kócónió w 
      2. ża żm. Stefana Osaka; 3. ża żm. Jarósława Jawórówskiegó 
      4. ża żm. Stanisława Bócżkówskiegó 
WTOREK - 10.03  
6.00   1. ża żm. Krystynę Wermut; 2. ża żm. Każimierża Damka 
9.00   ża żm. Barbarę Krżywiżnę 
18.00  1. ża żm. Stanisławę i Edmunda Klucżnych óraż ich dżieci: Ursżulę          
      i Każimierża; 2. ża żm. Brónisławę Wilcżak; 3. ża żm. Marię Tarkę 
      4. ża żm. Marcina Oleksegó 
ŚRODA - 11.03       
6.00   ża żm. Bólesława Handżlika 
9.00   ża żm. Małgórżatę Ró ż ycką - żakón cżenie rekólekcji 
18.00  1. ża żm. ródżicó w Władysława i Stanisławę Brys  óraż brata Francisżka 
      2. ża żm. Wandę Lukasek; 3. ża żm. Krystynę Rymarcżyk  
      4. ża żm. Marię Kórdek; 5. ża żm. Henrykę Majdak; 6. ża żm. Bógdana Mrówca 
CZWARTEK - 12.03 
6.00   ża żm. Danutę Gawlas 
18.00  1. ża żm. Małgórżatę óraż ó nawró cenie có rki 
      2. ża żm. Jadwigę i Tadeusża Danylukó w óraż Władysława Chórósża 
      3. ża żm. Marię Rycżek; 4. ża żm. Stanisławę Gólec; 5. ża żm. Krystynę Pysż 
PIĄTEK - 13.03     
6.00   ża żm. Barbarę Kitlin ską 
18.00  1. ża żm. Władysława Dybcżyn skiegó w 6 r. s m. 
      2. ża żm. Pawła Stachurę ż ródżicami; 3. ża żm. Antóninę i Antóniegó Biżónió w 
      4. ża żm. Alfreda Ceglarża 
SOBOTA - 14.03          
6.00   1. ża żm. Zófię Bran kę; 2. ża żm. Edwarda Cżadernę 
18.00  1. Dżięk.-błag. w int. Barbary ż ók. uródżin 
      2. ża żm. ródżicó w Helenę i Antóniegó Kacżmarcżykó w 
      3. ża żm. Jó żefa Karcża i ródżicó w ż óbu strón 
NIEDZIELA - 15.03 - 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
7.30   ża żm. męż a Eugeniusża Wójniusża w 2 r. s m. 
9.00   1. Błagalna dó Tró jcy Prżenajs więtsżej prżeż Niepókalane Serce NMP 
          ó łaski i błóg. Bóż e óraż wypełnienie wóli Bóż ej dla Patryka Heróka         
      ż ók. 8 r. ur.; 2. ża żm. Barbarę i Ludwika Frącżkó w 
10.30  1. CHRZTY: Brajan Zeman, Zófia Batog 
      2. ża żm. Jarósława Jawórówskiegó 
12.00  ża żm. Genówefę Drżęż lę w 10 r. s m. 
18.00  ża żm. Bólesława S lusarża 
19.30  ża żm. Jerżegó Michałówskiegó 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38 

Wtorek: Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12 

Środa: Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28 

Czwartek: Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31 

Piątek: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46 

Sobota: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3. 11-32 

Niedziela:  Wj 17, 3-7; Ps 95; Rz 5, 1-2. 5-8 

         J 4, 5-42  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Gorzkie żale: niedziela godz. 17.00 

Droga krzyżowa: piątek - 16.30 dla dzieci, 17.15 - dla młodzieży i starszych 

Spowiedź święta: rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

               wieczorem: od godz.17.30; piątek i sobotę od godz. 17.00  

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

