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Przemienienie Pańskie ma nas 
umocnić na czas próby. Wpatrując 
się w jaśniejącego Chrystusa, mó
dlmy się, byśmy nigdy nie ulegli 
pokusie. 

Redakcja
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z  twojej ziemi rodzinnej i  z  domu 
twego ojca do kraju, który ci uka
żę. Uczynię bowiem z ciebie wielki 
naród, będę ci błogosławił i  twoje 
imię rozsławię: staniesz się błogo
sławieństwem. Będę błogosławił 
tym, którzy tobie błogosławić bę
dą, a  tym, którzy tobie będą zło
rzeczyli, i  Ja będę złorzeczył. 
Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej zie
mi». Abram udał się w drogę, jak 
mu Pan rozkazał.

Okaż swą łaskę ufającym To
bie
Ps 33 (32)
Słowo Pana jest prawe, * 
a  każde Jego dzieło godne zaufa
nia. 
On miłuje prawo i  sprawiedli
wość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogoboj

nych, * 
na tych, którzy oczekują Jego ła
ski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

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

Czytanie z  Drugiego Listu 
Świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza
2 Tm 1, 8b10
Najdroższy:
Weź udział w  trudach i  przeciw
nościach znoszonych dla Ewange
lii mocą Bożą! On nas wybawił 
i wezwał świętym powołaniem nie 
na podstawie naszych czynów, 
lecz stosownie do własnego posta
nowienia i  łaski, która nam dana 

została 
w  Chrystu
sie Jezusie 
przed wiecz
nymi czasa
mi. Ukaza
na zaś zo
stała ona 
teraz przez 
pojawienie 
się naszego 
Zbawiciela, 
Chrystusa 
Jezusa, któ
ry zniweczył 
śmierć, a na 
życie i  nie

Kącik biblijny

Czytanie z Księgi Rodzaju
Rdz 12, 14a
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź 
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śmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię.

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

Słowa Ewangelii według Świę
tego Mateusza
Mt 17, 19
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
oraz brata jego, Jana, i  zaprowa
dził 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 Jezu
sa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy na
mioty: 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 przy
kazał im, mówiąc: «Nie opowia
dajcie nikomu o  tym widzeniu, aż 
Syn Człowieczy zmartwychwsta
nie».

Drodzy bracia i  siostry, czas 
Wielkiego Postu przypomina nam 
o  zgubnych skutkach grzechów 
i  zachęca do podejmowania poku
ty za uczynione zło. Jest dorocz
nym wezwaniem do nawrócenia 

i  powrotu do przyjaźni z  Bogiem. 
Bóg człowieka powołuje – jak 
Abrahama – aby za Nim podążał 
i  wsłuchiwał się w  głos, który 
przekonuje o  wielkiej miłości. 
Każdy jest wybrany i  powołany 
przez Boga, aby odkrywać w sobie 
wielki dar dziecięctwa Bożego.

Dzisiaj towarzyszymy Jezuso
wi na górze Tabor. Jezus umacnia 
swoich uczniów na czas męki, aby 
wytrwali przy Nim. Na Taborze 
przekonują się, że Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem. Kiedy zejdą 
z  góry, udadzą się do Jerozolimy, 
gdzie odegra się największy dra
mat – Syn Człowieczy zostanie 
wydany w ręce ludzi i ukrzyżowa
ny. 

Nasza dusza potrzebuje Tabo
ru. Nasza wiara domaga się 
wzmocnienia. Nasze życie ducho
we upomina się o  odnowę. Życie 
bowiem nas nie rozpieszcza. Kto 
z nas umawiał się z Panem, że bę
dzie lekko? Nikomu Bóg tego nie 
obiecywał, nawet Apostołom. Dla
tego zabiera nas na górę Tabor, 
aby dać duchowe umocnienie.

Owocem takiego umocnienia 
będzie większa otwartość na po
trzebę pojednania się z  bliźnim. 
Więcej będzie w nas pokoju, który 
wypływa z faktu przystąpienia do 
spowiedzi świętej. Łatwiej przyj
dzie nam odpierać pokusy. Czło
wiek, który syci się Bogiem, pra
gnie Go coraz lepiej poznawać, 
staje się umocniony na godzinę 
próby duchowej.

Przeżywając Wielki Post, 
uświadommy sobie, że Bóg daje 
nam chwilę wytchnienia, aby nas 
duchowo wzmocnić, po to, żeby
śmy wytrwali, gdy przyjdzie czas 
krzyża.

 
Ks. Mateusz Matusiak
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Siostry i  Bracia w  Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym!

W  Środę Popielcową rozpoczę
liśmy okres Wielkiego Postu. Do 
naszych kościołów powróciły tra
dycyjne, piękne i poruszające ser
ca pieśni wielkopostne, a  także 
tradycyjne, pasyjne nabożeństwa: 
Droga Krzyżowa i  Gorzkie Żale. 
Naszą myślą i modlitwą będziemy 
stawać w  tym okresie przy cier
piącym Słudze Jahwe – Jezusie 
Chrystusie. 

Jak co roku, będziemy też 
przeżywać rekolekcje wielkopost
ne, które pomogą nam ponownie 
spojrzeć na nasze życie w  świetle 
głoszonego i  rozważanego słowa 
Bożego. Będzie to ponadto możli
wość dokonania dogłębnego ra
chunku sumienia i  przystąpienia 
w  odpowiednim czasie do wielko
postnej spowiedzi. Szczególną 
praktyką w procesie odnowy życia 
duchowego człowieka, zresztą nie 
tylko w  Wielkim Poście, jest mo
dlitwa i  umartwienie, w  tym 
praktyka właściwie rozumianego 
postu. Obok tych dwóch sposobów 
przysposobienia duszy i  ciała do 
pogłębienia więzi z  Bogiem jest 
też i  trzecia, na którą wskazuje 
Pismo św. Jest nim jałmużna – 
przejawiająca się w darze dobrego 
słowa i  miłującego serca, czyli 
przyjściu z  konkretną pomocą 
drugiemu człowiekowi będącemu 
w  potrzebie. Pamiętamy o  sło
wach Jezusa z  Ewangelii Mate
usza: „Niech nie wie lewa twoja 
ręka, co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w  ukry
ciu” (Mt 6,34). Jałmużna szcze
rze ofiarowana przynosi radość 
nie tylko obdarowanemu, ale też 

i  dającemu, przynosi wewnętrzne 
zadowolenie, pokój, a nawet prze
baczenie grzechów. 

Oddalenie wielu zagrażających 
nam niebezpieczeństw można do
konać – jak podpowiada Jezus – 
tylko modlitwą i  postem. Niech 
ten czas będzie zatem szczególną 
motywacją aby w  ten sposób mo
dlić się o  pokój. Zachęcam Was, 
Siostry i Bracia, aby do tych wiel
kopostnych uczynków miłości do
łączyć właśnie szczerą modlitwę 
o  pokój. Wielki Post przychodzi 
nam przeżywać jako swego rodza
ju „godzinę próby”. Najpierw to 
była pandemia i  związane z  nią 
ograniczenia, a  teraz trwająca od 
roku wojna na Ukrainie i uciążli
wości codziennego życia z  nią 
związane. Kto tej „godziny próby” 
nie zauważa, kto nie odczytuje 
napięcia, jakie niesie świat, może 
rozminąć się z  czymś niezwykle 
ważnym, a  co się właśnie wyda
rza. Człowiek wierzący powie, że 
jest to czas szczególnej interwen
cji Boga (kairos), który wchodzi 
w  ten nasz ludzki czas (kronos). 
Pan Bóg przychodzi w  ten czas 
próby, by leczyć nas od wewnątrz 
– leczyć przez swoje Słowo. Ono 
zawsze czyste, zdrowe i  święte – 
jak lekarstwo – przenika do na
szego organizmu, który nie jest 
ani czysty, ani zdrowy, ani świę
ty. Jednak w  ten sposób staje się 
lekarstwem na naszą codzien
ność, na to co jest i  to co nas cze
ka. Nie ma lepszego Lekarza jak 
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właśnie Boże słowo.
Tym Listem przypominam 

Wam – Bracia i Siostry  że udzie
lone w  czasie pandemii dyspensy 
już nie obowiązują. One były 
czymś zupełnie wyjątkowym, bo 
były udzielane ze względu na roz
przestrzeniające się niebezpieczne 
zakażenia. Ośmielam się o  tym 
przypomnieć, gdyż – jak można 
ciągle jeszcze usłyszeć czy zaob
serwować – nie wszyscy zdają so
bie sprawę z  tego, co zawsze było 
i  pozostaje oczywiste: osobisty 
udział w Eucharystii – to nie jest 
to samo, co jej oglądanie w telewi
zji, Internecie lub słuchanie w ra
diu. Jest to z  pewnością dobro
dziejstwo dla osób chorych, dla 
tych, którzy fizycznie nie mogą 
(choć bardzo by chciały) brać 
w niej udziału we Mszy św. w ko
ściele. Pamiętajmy: nie można te
go traktować zamiennie.

Wielkopostne przesłanie
Dzisiaj przeżywamy pierwszą 

niedzielę Wielkiego Postu. Litur
gia Słowa ukazuje nam walkę, ja
ką prowadzi szatan z  pierwszym 
człowiekiem Adamem i  nowym 
Człowiekiem – Chrystusem. 
Pierwszy Adam przegrywa tę 
walkę, drugi – odnosi zwycięstwo. 
Przez uległość Złu pierwszy Adam 
wprowadził swoje potomstwo 
w  niewolę szatana i  grzechu. Na
tomiast nowy Adam – Jezus 
Chrystus dokonał wyprowadzenia 
z  tej niewoli. Dzięki wierze w Je
zusa doświadczamy skutków zba
wienia dokonanego przez Syna 
Bożego. Tylko bowiem w  mocy 
Chrystusa, a  nie o  naszych wła
snych siłach, możemy oprzeć się 
złu, grzechowi i  szatanowi. Ob
myci z  grzechów doświadczamy 
mocy Ducha.

Wiemy, że ta walka o  człowie

ka jest i  będzie prowadzona do 
końca świata. Kościół przypomina 
nam pełne miłości wezwanie 
Chrystusa: „Nawracajcie się 
i  wierzcie w  Ewangelię” (Mk 
1,15). Każdemu bowiem potrzeb
ne jest nawrócenie, a  więc odej
ście od tego co w  naszym życiu 
jest złe, co jest grzechem, co obra
ża Boga i poniża godność człowie
ka, a  jednocześnie zwrócenie się 
do Boga, przyjęcie całym sercem 
miłości Ojca okazanej nam w  Je
zusie Chrystusie. 

Kościół zaprasza nas, abyśmy 
towarzyszyli Jezusowi w  Jego 
czterdziestodniowym pobycie na 
pustyni, na której pości i  modli 
się. Wcielony Bóg, wszechmogący 
i  nieskalany, staje wobec pokus, 
które są aktualne także dziś. Pu
stynia staje się także dla nas dzi
siaj miejscem poszukiwania wła
snej tożsamości i  uczenia się do
konywania radykalnych wybo
rów. 

Pragniemy to czynić w  obec
nym roku duszpasterskim we 
wspólnocie Kościoła. Jesteśmy za
proszeni, by razem odkrywać, 
czym jest Kościół i  co to znaczy 
wierzyć w Kościół. To bardzo waż
ne, gdyż nie został on wymyślony 
przez ludzi, ale założył go Jezus 
Chrystus, który dziś w  nim żyje 
i  działa. Jezus pragnie, byśmy 
wspólnie, a nie każdy osobno, po
dążali wraz z  Nim ku zbawieniu. 
Dobrze jest przypomnieć sobie, że 
to Kościół – jak matka – przez 
chrzest zrodził nas do życia Boże
go, do życia w  łasce uświęcającej, 
wychowuje w  wierze słowem Bo
żym, karmi Eucharystią i  umac
nia sakramentami. Chcemy odno
wić naszą wiarę w  Kościół, który 
– mimo słabości swoich członków 
– jest naszą Matką i  Wychowaw
czynią. Nie pozwólmy go niszczyć, 
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nie dajmy się podzielić!

Czyste serce i moc Ducha 
Poprzez Wielki Post stajemy 

wobec kolejnej szansy odkrycia na 
nowo tych bezcennych wartości, 
które w  wirze codziennego życia 
zaczęliśmy – może nawet nieświa
domie – gubić. Stan zagrożenia 
i  kruchości, w  którym przychodzi 
nam żyć, może stać się dla nas 
duchowym poligonem. Przychodzi 
nam bowiem uczyć się odzyskiwać 
wartości, bez których człowie
czeństwo i  ludzka dusza marnie
ją, a  nawet karłowacieją. Wyma
ga to jednak ciągłego doskonale
nia i  ćwiczenia – jak na poligonie 
– oczywiście w  znaczeniu ducho
wym. Uczymy się na nim pokory 
– umiłowania prawdy o  tym, że 
życie nie jest w  naszych rękach, 
że jest ono od początku do końca 
darem Boga. Uczymy się też cier
pliwości a nade wszystko budowa
nia relacji z  sobą, z  Panem Bo
giem i  bliźnimi. Uczymy się wia
ry, która nie sprowadza się wy
łącznie do naszych pobożnych 
i świętych praktyk religijnych, ale 
przede wszystkim do szukania 
i znajdowania Boga w naszej kru
chej rzeczywistości, w której przy
chodzi nam żyć. To właśnie wiara 
rodzi w sercu przekonanie, że Bóg 
jest i że jest On większy od najpo
tężniejszych zagrożeń i  katakli
zmów.

Z  tego względu u  progu na
szych wielkopostnych zamyśleń 
z  głębi serca wydobywa się poru
szające wołanie o  skruchę: 
„Stwórz, o  Boże, we mnie serce 
czyste i  odnów we mnie moc Du
cha” (Ps 51). Powtarzajmy jak 
najczęściej te słowa jako modli
twę, bo one przypominają nam, że 
tylko Bóg jest w  stanie zmazać 
grzechy, które zawładnęły na

szym życiem, a  szczera skrucha 
zbliża nas do Jego oblicza. Niech 
te proste, a  zarazem tak mocno 
przejmujące słowa staną się dro
gowskazem w naszym wielkopost
nym wołaniu o pokój.

Siostry i Bracia!
Miejcie w  sobie pokój! On wy

pływa przede wszystkim ze spoj
rzenia wiary na rzeczywistość Bo
ga obecnego, żyjącego wśród nas, 
stale mówiącego do nas. Ten Bóg 
uzdrawia, leczy i  koi ból. To On 
pewnie i  bezpiecznie prowadzi 
człowieka – ale pod jednym wa
runkiem: że człowiek tego chce. 
Bóg tak kocha człowieka, że po
zwala się prowadzić tylko tym, 
którzy tego chcą i którzy w Niego 
wierzą. Nikogo nie zniewala, do 
niczego nie zmusza. Oto jak bar
dzo Bóg ukochał człowieka. Dlate
go z  pokorą wołajmy: „Stwórz, 
o mój Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc Ducha” (Ps 
51).

Życzę nam wszystkim, by roz
poczęty święty czas Wielkiego Po
stu stał się dla nas okazją do pod
jęcia wysiłku prawdziwej prze
miany, która zaowocuje w naszym 
życiu miłością Boga i  bliźniego. 
Niech towarzyszy nam pokój, któ
ry płynie ze świadomości, że je
stem wolny – wolny od grzechu! 
Takiego pokoju nie da nam nigdy 
świat, ale Bóg, który dla nas i na
szego zbawienia posyła swojego 
Syna Jezusa Chrystusa, aby nas 
zbawić.

Niech w  tym świętym czasie 
Wielkiego Postu towarzyszą nam 
Maryja i  św. Józef. Niech wypra
szają nam łaskę szczerego nawró
cenia i pokoju! 

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
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1. Zachęcamy do udziału w  nabo
żeństwach wielkopostnych. 
Drogi Krzyżowe w piątki, po 
których jest udzielana Komu
nia Święta dla dorosłych o  g. 
9.00 i 17.30 oraz dla dzieci o g. 
16.00. Gorzkie Żale z  kaza
niem pasyjnym w  niedzielę 
o g. 16.00.

2. Za udział w  tych nabożeń
stwach, jak również za odmó
wienie w piątek Wielkiego Po
stu przed wizerunkiem Jezusa 
Ukrzyżowanego modlitwy Oto 
ja, o  dobry i  najsłodszy Jezu, 
możemy uzyskać odpust zu
pełny pod zwykłymi warunka
mi. Tekst tej modlitwy jest wy
łożony w kruchcie kościoła. 

3. Dodatkowo w  piątek po Dro

dze Krzyżowej o  g. 17.30 kate
chezy dotyczące prawd naszej 
wiary. Serdecznie zapraszamy.

4. Nabożeństwa w  tym tygodniu: 
we wtorek do św. Siostry Fau
styny i  św. Jana Pawła II; 
w  środę nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; 
w piątek koronka do Miłosier
dzia Bożego – g. 16.30.

5. Zachęcamy do lektury prasy 
katolickiej.

6. Kancelaria parafialna czynna 
będzie w  środę od  g. 18.00 
do g. 18.30 oraz w sobotę od g. 
15.00 do g. 16.00.

7. Wszystkim jubilatom oraz sole
nizantom, wypraszamy obfite 
owoce świętego czasu Wielkie
go Postu.

5 marca 2023 roku
II niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie



PONIEDZIAŁEK 06.03.2023 r. 
godz. 07:00 – O rychłą beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego o. Ro

berta SPISKE
godz. 17:00 – ++ Róża, Kazimiera (f), Kazimierz, Elke
WTOREK 07.03.2023
godz. 07:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Alek

sandra 
godz. 17:00 – ++ Anna i Szymon DAŃCZAK 
ŚRODA 08.03.2023
godz. 07:00 – + Siostra Serafia 
godz. 17:00 – O łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

Najświętszej dla Grzegorza i jego rodziny
CZWARTEK 09.03.2023
godz. 07:00 – ++ Zbigniew KURASIEWICZ i Zbigniew KOWALSKI
godz. 17:00 –  ++ Irena i Marian PUSZCZEWICZ w rocznicę śmierci
PIĄTEK 10.03.2023
godz. 07:00 – ++ Sabina i Ryszard FRAIS w rocznicę śmierci (intencja 

od córek) 
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdro

wie i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Damiana KO
WALSKIEGO z okazji urodzin

SOBOTA 11.03.2023
godz. 07:00 – + s. Michaela 
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stanisła

wy z racji 75 rocznicy urodzin 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.2023 
godz. 07:00 – ++ Piotr, rodzice, rodzeństwo, krewni z obu stron
godz. 08:30 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny KWIATKOW

SKIEJ oraz dla rodzeństwa Piotra, Anny i Agnieszki 
z rodzinami

godz. 10:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jakuba i Jana 
w 20 rocznicę urodzin oraz o pomyślność na maturze dla 
Jana 

godz. 11:30 – + Teresa ZAJĄCZKOWSKA w 1 rocznicę śmierci
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

wnuka Macieja z okazji urodzin

Intencje Mszalne 06.03– 12.03.2023 r.


