
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego  
(Rdz 12, 1-4a) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z 
twojej ziemi rodzinnej i z domu 
twego ojca do kraju, który ci ukażę. 
Uczynię bowiem z ciebie wielki 
naród, będę ci błogosławił i twoje 
imię rozsławię: staniesz się 
błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy tobie 
błogosławić będą, a tym, którzy tobie 
będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. 
Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi». 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan 
rozkazał. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Słowo Pana jest prawe,  
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość,  
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Oczy Pana zwrócone na 
bogobojnych,  
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Dusza nasza oczekuje Pana,  
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,  
według nadziei pokładanej w Tobie. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Bóg nas powołuje i oświeca (2Tm 1, 8b-10) 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najdroższy: Weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii mocą Bożą! On nas 
wybawił i wezwał świętym 
powołaniem nie na podstawie 
naszych czynów, lecz stosownie do 
własnego postanowienia i łaski, która 
nam dana została w Chrystusie 
Jezusie przed wiecznymi czasami. 
Ukazana zaś została ona teraz przez 
pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który zniweczył 
śmierć, a na życie i nieśmiertelność 
rzucił światło przez Ewangelię. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

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

Chwała Tobie, Słowo Boże 

EWANGELIA 

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 
(Mt 17, 1-9) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 

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. 
 

ROZWAŻANIE 
 
W II niedzielę Wielkiego Postu w 

Kościele w Polsce przeżywamy już 
od wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i 
Solidarności z Misjonarzami. W tym 
roku obchodzimy go pod hasłem 
„Eucharystia i misje”. Chcemy 
zwrócić uwagę na fakt, że 
Eucharystia umacnia nas w jedności z 
Chrystusem, buduje Kościół i jest 
źródłem misji. Niezależnie, czy jest 
sprawowana we wspaniałych 
świątyniach w Europie czy też 
skromnych i ubogich kościołach, 
kaplicach w Afryce, Ameryce 
Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy 



wierzących i pobudza do dzielenia się 
wiarą. Eucharystia kończy się 
zachętą, byśmy z Chrystusem szli do 
bliźnich, dalekich lub bliskich. 
Przypomina, że jesteśmy posłani z 
Ewangelią do świata, który jeszcze jej 
nie poznał. Jest wezwaniem do 
dawania świadectwa wierze i miłości 
oraz do zdobywania serc dla Boga. 
Ci, którzy są uczniami Chrystusa i 
gromadzą się we wspólnocie 
modlitwy i Ofiary Eucharystycznej 
stają się zarazem misjonarzami. Nikt 
nie może zatrzymać radości ze 
zbawienia wyłącznie dla siebie! 
Dziś jednoczymy się w modlitwie z 
1903 misjonarkami i misjonarzami z 
Polski, głoszącymi orędzie 
ewangeliczne w 98 krajach 
misyjnych. Z radością dziękujemy 
Bogu za ich trud apostolski, 
cierpienia i prace, poprzez które w 
świecie rozrasta się wspólnota 
wierzących w Chrystusa. Korzystając 
z okazji pragnę w ich imieniu 
serdecznie podziękować wszystkim 
kapłanom, osobom życia 
konsekrowanego i wiernym świeckim 

za troskę o misje, wyrażaną nie tylko 
dzisiaj, ale w ciągu całego roku. 
Ośmielony Waszym zapałem 
misyjnym, proszę, byście nigdy nie 
ustawali w modlitwach i ofiarności na 
rzecz misji. Szczególną prośbę 
kieruję do chorych, starszych 
i wszystkich, którzy dźwigają krzyż 
osamotnienia, cierpień duchowych 
i fizycznych, aby jednocząc się 
z krzyżem Chrystusa ofiarowywali je 
w intencjach misji. 
Zwracam się z prośbą do dzieci 
i młodzieży zaangażowanej 
w wolontariat misyjny, aby wzrastali 
w pragnieniu poznawania świata misji 
i odkrywania piękna bycia 
misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza 
wśród rówieśników. Wszystkich 
zachęcam do modlitwy o nowe 
powołania misyjne, gdyż Kościół 
bardzo potrzebuje serc, które 
całkowicie poświęcą się 
ewangelizacji i służbie ubogim. 
 

bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji 

 
 

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH 
 

Niedziela 15 marca 2020 r. 
 

Msze św. – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 17:00, 19:00 – z kazaniami 
godz. 11:30 Msza św. z kazaniem dla dzieci 
Gorzkie żale z kazaniem o godz. 18:00. 

 

Poniedziałek 16 marca 2020 r. 

godz. 8:00   – Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 18:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 20:00 – Msza św. z kazaniem (zapraszamy szczególnie młodzież) 

Apel Jasnogórski 



 
Wtorek  17 marca 2020 r.  DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ 

Spowiedź św. w godz. 6:30 – 8:00 
godz. 8:00   -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 15:00 – 16:00   Spowiedź dla chorych i seniorów 
godz. 16:00  - Msza św. dla chorych  

z udzieleniem  Sakramentu Namaszczenia chorych 
Spowiedź św. od 17:00 – 18:00 
godz. 18:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
Spowiedź św. w godz. 19:00 – 20:00  
godz. 20:00  -  Msza św. z kazaniem (zapraszamy szczególnie młodzież) 

Apel Jasnogórski 
 

Środa   18 marca 2020 r.         
godz. 8:00   -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 18:00  - Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 20:00  -  Msza św. z kazaniem (zapraszamy szczególnie młodzież) 

Apel Jasnogórski 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela Wielkiego Postu 

8 marca 2020 r. 

1. W piątki Wielkiego Postu odprawiamy 
drogę krzyżową o godz. 8:00, 16:00 (dla 
dzieci) o 17:00 i 19:00 dla młodzieży i 
dorosłych. Zapraszamy do udziału w 
gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym w 
niedziele Wielkiego Postu o godz. 18:00.  

2. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych 
we wtorek (drugi wtorek miesiąca) o 
godz. 19:00 w sali obok kancelarii.  

3. Rodzice dzieci przygotowujących się 
do bierzmowania zapraszają na adorację 

w drugi czwartek miesiąca 12 marca na 
godz. 20.00 w kaplicy adoracji. 

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest 
na potrzeby parafialne. 

4. W sklepiku są do nabycia baranki 
wielkanocne rozprowadzane przez 
Caritas Polska. 

5. Wszystkim kobietom zebranym na 
niedzielnej Mszy św. życzymy tego co 
najważniejsze w życiu: zaufania 
Chrystusowi i umiłowania Go z całego 
serca, z całej duszy i ze wszystkich 
swoich sił.  

______________________________________________ 
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