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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 lśnią-

co 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”. 

I czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116b 

II czytanie: Rz 8, 31b-34; Ewangelia: Mk 9, 2-10 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Jedyna ofiara godna Boga 

Abraham otrzymał od Boga rozkaz złoz enia umiłowanego syna w ofierze. 

Ojciec rozkaz wykonał. Wiedział bowiem, z e Bo g ma prawo zaz ądac  od czło-

wieka tego, co dla niego najcenniejsze. Ż ycie syna dla kochającego ojca było 

tysiące razy cenniejsze niz  jego własne. Byłoby mu o wiele łatwiej popełnic  

samobo jstwo, gdyby tego zaz ądał Bo g, niz  zabijac  syna. 

Czasem trudno wyjas nic  prawdę, czy rzeczywistos c , kto rej ktos  zupełnie 

nie zna, albo widzi ją całkiem inaczej. Tak było z Apostołami, kto rych wyob-

raz enia o Mesjaszu i Kro lestwie Boz ym były diametralne ro z ne od tego, co 

głosił im Chrystus. Patrzyli bowiem po ludzku na sprawy Boz e i chociaz  

przez trzy lata wpatrywali się i wsłuchiwali w to co mo wił Jezus i wierzyli, z e 

jest Mesjaszem, oczekiwali jednak, z e Mesjasz będzie wyzwolicielem narodu 

z niewoli, a kro lestwo Boz e miało im dac  szczęs cie na ziemi. Dlatego Chry-

stus zabiera ich na wysoką go rę i ukazuje się im przebo stwiony, jas niejący 

tak, z e padają na kolana. Ukazuje się ro wniez  Mojz esz, ten kto remu sam Bo g 

przekazał Swoje Prawo dla narodu, oraz Eliasz, jeden z największych proro-

ko w i rozmawiają z Jezusem. W tym nadzwyczajnym spotkaniu Niebo złączy-

ło się z ziemią, Stare Prawo z Nowym, człowieczen stwo z Bo stwem. Potwier-

dzeniem niezwykłos ci objawienia był Głos dochodzący z obłoku: To jest mo j 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Skończyło się ono ro wniez  wyjątkowo, kiedy 

schodząc z go ry usłyszeli nakaz, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co wi-

dzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Te wszystkie przeżycia 

stały się dla nich zrozumiałe dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa i umoc-

nieniu Duchem S więtym. Teraz jeszcze nie rozumieli co tak naprawdę się 

wydarzyło, wiedzieli jednak, z e to co przez yli było tak waz ne, z e zmieni całe 

ich z ycie.  

Ro wniez  w naszym z yciu działa i przemawia Bo g, ale i my potrzebujemy 

czasu, by to zrozumiec  i przyjąc . Jednak tak jak Apostołom i nam potrzebne 

jest spotkanie z z ywym, przebo stwionym Chrystusem, aby nas umocnił 

i upewnił w tym, z e to On jest Panem wszystkiego i do Niego nalez y ostatnie 

Słowo, nawet jez eli s wiat pro buje nam wmo wic , z e jest inaczej. To umocnie-

nie dokonuje się na kaz dej Eucharystii, kiedy z wiarą mo wimy: Oto Baranek 

Boży, który gładzi grzechy świata i zapraszamy Chrystusa do naszego serca. 



Bo g wiedział, z e wpierw otrzyma od Abrahama ofiarę jego serca. Gdy ona 

juz  została złoz ona, wstrzymał rękę ojca i pochwalił go za ofiarę serca. Syna 

zas  oddał mu z ywego. 

To waz na lekcja na go rze Moria. Bo g jednoznacznie os wiadcza na niej, z e 

nie chce, aby składano mu w ofierze z ycie innych ludzi. To zostało przez Bo-

ga kategorycznie odrzucone. Nie moz na Bogu składac  ofiary z ludzi. 

Natomiast jedyną ofiarą miłą Bogu jest ofiara z własnego z ycia. Na taką 

ofiarę On czeka. Winna ona byc  złoz ona dokładnie według sposobu przez 

Niego podanego. Ma byc  oparta na s cisłym posłuszen stwie Bogu. Wypełnia-

nie woli Ojca Niebieskiego staje się sposobem składania ofiary z siebie. 

W praktyce polega to na ciągłym rezygnowaniu z własnej woli na rzecz woli 

Boga. 

Kto kocha Boga, ten dobrze wie, z e On czeka na synowskie oddanie. Praw-

dziwa religijnos c  nie polega na obrzędach i modlitwach, lecz na spalaniu sie-

bie w wykonywaniu woli Ojca. Dla jednych jest to ofiara matki lub ojca 

względem dziecka, dla innych ofiara składana w pracy zawodowej, a jeszcze 

dla innych ofiara składana na łoz u boles ci. Sposo b wypełniania woli Boga 

jest okres lony przez Niego w takiej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje. 

Syn Boga przybył na ziemię, aby uczyc  nas sztuki składania siebie samych 

w ofierze Bogu. Takie było Jego z ycie od poczęcia az  do oddania ducha w rę-

ce Ojca na Golgocie. 

Czas Wielkiego Postu to głos ne wezwanie do sprawdzenia, w jakiej mie-

rze nasze z ycie jest ofiarą miłą Bogu, do jakiego stopnia pełnimy Jego wolę 

i zamieniamy kolejne minuty w dzieła, kto re nam wyznaczył. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę? O głęboką przemianę moich lęków i stanów smutku 

„Po szes ciu dniach...” (w. 2). Spro buję wejs c  w przez ycia apostoło w. Prze-

z ywają kryzys w podąz aniu za Jezusem. Są przeraz eni wczes niejszą zapowie-

dzią męki Mistrza (8, 31-38). 

Wro cę do chwil, w kto rych przez ywałem silne strapienia duchowe i kry-

zys w podąz aniu za Jezusem. Jak wyglądały wtedy moje modlitwy? O czym 

rozmawiałem z Jezusem? Jak dzisiaj patrzę na przez yte kryzysy? Powiem 

o tym Jezusowi. 

Jezus wziął ze sobą ucznio w osobno na go rę (w. 2). Chce ich wyrwac  

z przygnębienia, aby nie zamknęli się w swoich negatywnych przez yciach. 

W chwilach kryzysu i cierpienia trzeba umiec  „oddalic  się” od siebie, wyjs c  

na „go rę”, ponad swoje przygnębienie. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Śmierć zastała go w momencie, kiedy zasiadał do 

stołu wraz z ubogimi, którym umył nogi. Miał bo-

wiem piękny zwyczaj w Wielkim Poście czynić to co-

dziennie. 

 Oswald urodził się w Anglii, pochodził z rodziny dun -

skiej. Jego dziadkiem był s w. Oddorn, a jego wujem - 

s w. Odon, arcybiskup i prymas Anglii z Canterbury. 

Żgodnie z o wczesnym zwyczajem, gdy Oswald był mło-

dzien cem i nie miał jeszcze z adnych s więcen , został ka-

nonikiem, a potem dziekanem kapituły katedralnej w Wichester. Chodziło 

bowiem o to, by młodzien ca skierowac  do stanu duchownego i zapewnic  mu 

utrzymanie. Oswald porzucił jednak s wietnie zapowiadającą się karierę i 

wstąpił do benedyktyno w, kto rzy mieli swoje głos ne opactwo we Fleury, nad 

Loarą, we Francji. Nie było mu dane cieszyc  się długo szczęs ciem zacisza 

klasztornego, z dala od trosk publicznych. Po napadach Dun czyko w 

i Norwego w Anglia potrzebowała kapłano w, kto rzy odrestaurowaliby zbu-

rzone przez pogan skich najez dz co w s wiątynie i mogli zając  się duszpaster-

stwem. Dlatego to umierający wuj, prymas Anglii, wezwał Oswalda do po-

wrotu. Oswald udał się do ojczyzny, ale po s mierci wuja ponownie zatęsknił 

do z ycia oddanego wyłącznie Panu Bogu; niebawem wro cił więc do klasztoru 

Będę kontemplował Jezusa cudownie przemienionego (ww. 2-4). Żobaczę, 

jak zmienia się twarz Piotra. Kontemplacja Bo stwa Jezusa przemienia jego 

stan ducha. Przypomnę sobie moje intymne spotkania z Jezusem, w kto rych 

dos wiadczyłem głębokiego pocieszenia. Podziękuję Mu za te chwile. 

Będę adorował Jezusa, powtarzając przez dłuz szy czas słowa Piotra: 

„Rabbi, dobrze, z e tu jestes my” (w. 5). Pomys lę, za co szczego lnie chcę Go 

uwielbic ? Czy jestem szczęs liwy, z e nalez ę do Jezusa, z e mogę byc  Jego 

uczniem? 

„To jest mo j Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (w. 7). W gorącej modlitwie 

poproszę, aby te słowa brzmiały zawsze w moim wnętrzu, zwłaszcza w chwi-

lach strapien . Wyznam moje głębokie pragnienie, aby Jezus był zawsze moim 

umiłowanym Mistrzem i Bratem i abym zawsze chciał Go słuchac . 

Żawierzę Jezusowi przyszłe strapienia i kryzysy z ycia, aby zaowocowały 

jeszcze większą wiernos cią i pos więceniem. Będę powtarzał: „Jezu, moja 

przyszłos c  lez y w Twoich rękach!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: jest drogą. 

Benedykt XVI  

CYTAT PRZY KAWIE 

we Fleury. I tym razem nie było mu dane długo pozostawac  w opactwie. 

Wskutek natarczywych nalegan  musiał powro cic  do Anglii. Żatrzymał się 

u metropolity Yorku, kto ry udzielił mu s więcen  kapłan skich (959). Pomagał 

arcybiskupowi w zarządzie diecezji i w przeprowadzaniu koniecznych re-

form. 

Po s mierci biskupa Worcester został powołany na tę stolicę (961). Był juz  

zaprawiony do rządo w. Żabrał się z całą sobie włas ciwą gorliwos cią do prze-

prowadzenia u siebie koniecznych reform: tak w klasztorach, jak i ws ro d 

swojego kleru. Księz y z onatych zastąpił kapłanami zakonnymi. Wraz ze swo-

ją kapitułą katedralną prowadził z ycie wspo lne, na wzo r zakonnego. Ideal-

nym wzorem był dla niego s w. Etelvold (+ 984), kto ry w tym czasie rządził 

diecezją Winchester, a takz e s w. Dunstan, kto ry po s mierci s w. Odona, wuja 

Oswalda, objął stolicę prymaso w Anglii w Canterbury. Dunstan widząc, jak 

Oswald gorliwie pracuje dla swojej diecezji, mianował go po s mierci metro-

polity Yorku pasterzem tego arcybiskupstwa. Kro l chętnie wyraził na to zgo-

dę (962). 

Jako biskup pierwszej po Canterbury stolicy biskupiej w Anglii Oswald 

otrzymał z rąk papiez a Jana XII w Rzymie paliusz metropolity i do s mierci 

zarządzał dwoma diecezjami. Były to rządy nader dla tych okręgo w kos ciel-

nych pomys lne. Oswald nie ograniczał swojej gorliwos ci jedynie do powie-

rzonych sobie diecezji, ale chętnie brał udział w z yciu całego Kos cioła w An-

glii, popierając kaz dą inicjatywę, kto ra zmierzała do jego dobra i przyczynia-

ła się do zbawienia dusz. 

Okres spokojnej i błogosławionej działalnos ci przerwało na kro tki czas 

przes ladowanie Kos cioła, jakie wybuchło za panowania kro la Elhera. Żginął 

wtedy męczen ską s miercią kro l s w. Edward (+ 979), zamordowany podstęp-

nie przez swoją macochę Elfrydę, kto ra w ten sposo b chciała utorowac  drogę 

do władzy swemu synowi, Etelredowi. Żamkniętych zostało wiele klaszto-

ro w, a zakonnicy zostali rozpędzeni. Pogan stwo, kto re ponownie podniosło 

głowę, narzuciło Kos ciołowi więzy niewoli. Na szczęs cie trwało to kro tko 

i Oswald mo gł na nowo zabrac  się do pracy apostolskiej i zabliz niania ran. 

Żmarł 29 lutego 992 roku ze słowami: "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 

S więtemu". Jego s miertelne szczątki umieszczono w katedrze w Worcester. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  W dniu dzisiejszym modlitwą i ofiarą do puszek (przy wyjs ciu z kos cioła) wspiera-

my dzieci Afryki. 

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodziez y i rodzin rozpocznie się w na-

szym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

  Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Mszę s w. w najbliz szą s rodę 

o godz. 18.00. Po Mszy s w. o godz. 18.45 zostanie wygłoszona kolejna konferencja - 

online. 

  W tym tygodniu przypadają: 

pierwszy czwartek: modlitwą ogarnijmy wszystkich powołanych do słuz by w Ko-

s ciele oraz pros my o nowe powołania kapłan skie, zakonne i misyjne. 

pierwszy piątek: dzien  szczego lnej czci Najs więtszego Serca Pana Jezusa. Msza s w. 

dla senioro w naszej parafii zostanie odprawiona o godz. 9.00; po niej naboz en stwo 

ku czci NSPJ. 

pierwszą sobotę: dzien  szczego lnej czci Niepokalanego Serca Najs więtszej Maryi 

Panny. Modlitwa ro z an cowa o poko j na s wiecie rozpocznie się o godz. 17.30. 

  Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwach pasyjnych: 

Droga Krzyżowa - piątek o godz. 16.30 i 17.15. Przypominamy, z e wierny, kto ry 

poboz nie odprawia Drogę Krzyz ową moz e uzyskac  odpust zupełny, spełniając przy 

tym zwykłe warunki odpustu. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.   

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rok moz na za-

mawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Potrzebne dokumenty 

oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w da-

nym dniu dyz ur. 

  Odwiedziny chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 

z duszpasterzami. 

  Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby nasze-

go kos cioła. Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na ogrzewanie obiekto w 

kos cielnych. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy nie mogąc uczestniczyc  we Mszy 

s w. w kos ciele troszczą się o swoją parafię przekazując swo j dar na konto parafialne.  

  Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościołach. 

W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przebywać 40 osób. Zaj-

mujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek za-

krywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierwszej kolejnos ci przystępują osoby 

przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazan . 

Wszystkie naboz en stwa i Msze s w. odprawiane w naszym kos ciele są transmitowane 

na parafialnym kanale YouTube.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 01.03    
6.00  za zm. Rafała Dycia 
18.00 1. za zm. Karolinę i Stefana Stelmaszko w; Żofię i Władysława Klęczaro w  
    oraz zm. z rodziny; 2. za zm. brata Żbigniewa Mankiewicza 
    3. za zm. Helenę Miciak; 4. (poza parafią) za zm. Karola Wajdę 
WTOREK - 02.03     
6.00  1. za zm. Ryszarda Klaska; 2. za zm. Marię Biegun 
18.00 1. za zm. Halinę Mas niak; 2. za zm. Aurelię Wątrobę - od kolez anek     
    i kolego w z kl. Va chemicznej; 3. za zm. Lidię Kanię 
    4. (poza parafią) za zm. Mariana Szlago ra 
ŚRODA - 03.03            
6.00  za zm. Jadwigę Matuszyk 
18.00 1. za zm. Ewę Damek; 2. za zm. Leokadię Sławik w 31 r. s m. 
    3. za zm. Marię i Stanisława Machalskich 
    4. za zm. Kazimierza Kruszyn skiego 
    5. (poza parafią) za zm. Barbarę Gałuszkę 
CZWARTEK - 04.03 - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 
6.00  za zm. Tomasza Wilczka 
18.00 1. za zm. Kazimierza Demkowicza; 2. za zm. Mieczysława Wajdzika 
    3. za zm. Marka Żbijowskiego; 4. (poza parafią) za zm. Łucję Mikołajczyk 
PIĄTEK - 05.03    
6.00  Msza S w. wynagradzająca za zniewagi wobec Najs więtszego Sakramentu 
9.00  1. O błog. Boz e dla członko w Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej 
    oraz personelu, podopiecznych i darczyn co w Katolickiego Domu Opieki   
    „Jo zefo w”; 2. za zm. Marię Dudek 
18.00 1. za zm. Wojciecha Łakomego;  
    2. za zm. rodzico w Jadwigę i Alojzego Krzanowskich 
    3. (poza parafią) za zm. Czesławę Stan co 
SOBOTA - 06.03     
6.00  1. za zm. Mieczysława Wajdzika; 2. za zm. Mieczysława Jasieczka 
18.00 1. o Boz e błog. i zdrowie dla Kazimierza 
    2.  za zm. rodzico w Helenę i Antoniego Kaczmarczyko w 
    3. (poza Parafią) za zm. Marię Lewicką 
NIEDZIELA - 07.03 - 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
7.30  za zm. Anastazję, Maksymiliana, Władysława Kocembo w 
9.00  1. za zm. Władysława i Franciszkę Kubico w 
    2. za zm. Helenę Krzeczek i zm. z rodziny 
10.30 1. za zm. Kazimierę i Kazimierza Horbawskich; 2. za zm. Romualda Go rę 
    3.  za zm. Irenę Gansel 
12.00 za zm. Mieczysława 
18.00 za zm. ks. Jana Klimczaka 
19.30 za zm. Jo zefa Bartnickiego 



LITURGIA SŁOWA   

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

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

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

Czwartek: Syr 51, 13-20; Ps 16; J 15, 9-17 

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 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25 

      J 2, 13-25 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

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 

Spowiedź święta: 

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

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (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

