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Jego słuchajcie. Nie lękajcie się!

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a
Psalm 33: Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 8b-10

Aklamacja: Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
                    To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Ewangelia: 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 Jezu-
sa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie».

Chrystus dokonuje wobec swoich uczniów cudu przemienie-
nia na górze Tabor. Światło, które się pojawia to znak nie-
śmiertelności i symbol zwycięstwa wiary i miłości nad złem 
i śmiercią. Idąc przez życie starjamy się nieustannie poszuki-
wać światła, które wskazuje nam cel i kierunek naszej drogi. 
Zaufajmy obietnicom Bożym, aby Jego łaska napełniała nas 
odwagą w drodze do wieczności.



Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piąt-
ku miesiąca) od godz. 19:00. W okresie Wielkiego Postu  w 
czasie Drogi Krzyżowej od 19:30 do 20:00 spowiedź będzie 
przerwana a po zakończeniu nabożeństwa wzanwiana.

Droga Krzyżowa

W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o god. 19:30 za-
praszamy na Drogę Krzyżową. 
Droga Krzyżowa jest nabożeństwem, które nawiązuje do 
drogi, jaką odbył Jezus od pretorium Piłata na wzgórze Gol-
goty, gdzie poniósł śmierć na krzyżu. 
Niech to będzie dla nas szczególny czas roważań i medytacji  
męki Chrysrusa, która prowadzi do naszego zbawienia.

Jałmużna wielkopstna
Zachęcamy do uczynku miłosierdzia względem potrzebujących. 
Datek można złożyć po każdej polskiej Mszy św. do naszych wiel-
kopostnych skarbonek, które będą wystawione przed ołtarzem lub 
przy wyjściu z kościoła.

Rekolekcje wielkopstne
Od 26 do 28 marca odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielko-
postne. Bedzie to szczególny czas, który pozwoli głębiej przygoto-
wać się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego i lepiej zrozumieć 
istotę tych świąt. To czas kiedy bedziemy mogli z większą uwagą 
rozważyć mękę Chrystusa i uświadomić sobie prawdy, które w co-
dziennym zabieganiu, często nam umykają.

Sprzątanie kościoła
Wielkie podziękowania do osób, które tak ofiarnie włączyły 
się w sprzatanie kościoła. Wasza pomoc jest nieoceniona.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o 
godz. 19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu 
parkingu przy kościele. Spotykamy się aby poprzez modlitwę 
i śpiew, pogłębiać relację z Bogiem i wielbić Go naszym ży-
ciem. Spotkanie jest otwarte dla każdego. 

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Rada Duszpasterska
spotyka się 7 marca o godz 18:00. Jeśli chcialiby państwo 
przedstawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego 
duszpasterstwa, prosimy o kontakt pod adresem e-mail 
stignatius@jezuici.pl


