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Słowo Boże 

1 czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)  

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
zdołasz to uczynić"; potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo". Abram uwierzył 
i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: "Ja jestem Pan, który ciebie 
wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność". A na to Abram: 
"O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?" Wtedy Pan 
rzekł: "Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto 
synogarlicę i gołębicę". Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na 
połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 
zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak 
gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, 
ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły 
się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 
mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki 
Eufrat". 
2 czytanie (Flp 3, 14-4,1) 
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak 
postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 
Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – 
zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których 
dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne 
do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – 
tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani! 
Ewangelia (Łk 9, 28b-36)  
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy 
oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili 

II Niedziela  
Wielkiego Postu 

13.03. 

7.30 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od sąsiadki Władysławy) 

9.00 
+ Aniela i Piotr SAWICCY, dzieci: Teresa i 
Magdalena; Józef i żona Jadwiga; Stefan 

10.30 + Bronisława i Józef.  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 
Dziękczynna w 4 r. urodzin Pawła i jego brata 
Tomasza z prośbą o bł. Boże i opiekę MBNP dla 
nich i rodziców 

Poniedziałek – 
14.03. 

7.00 
O zdrowie i Boże bł. dla misjonarzy i członkiń Róży 
Misyjnej pw. bł. Jana Beyzyma 

18.00 + Halina DUDA (od koleżanek i kolegów ze sklepu Żabka) 

Wtorek – 15.03. 
7.00 + Maria PAŁKA (od sąsiadów z ul. Balickiej i 

ul. Godlewskiego)  

18.00 + Halina DUDA (od cioci Stanisławy z rodz.) 

Środa – 16.03. 
7.00 + Halina DUDA (od pracowników Kaufland)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek – 
17.03. 

7.00 + Maria PAŁKA (od sąsiadów z ul. Balickiej i 

ul. Godlewskiego) 

18.00 + Halina DUDA mąż Mirosław (od koleżanek 

pracujących w Makro)  

III Piątek – 18.03.  
7.00 + Halina DUDA (od syna Adriana z żoną Moniką) 

18.00 + Józef ZIELIŃSKI i żona Anna  

Sobota – 19.03. 
Św. Józefa 

7.00 Rez. 

9.00 + Józef (imieninowa)  

18.00 + Halina DUDA (od mamy) 

III Niedziela  
Wielkiego Postu 

20.03. 
 

7.30 + Józef RAŹNY 

9.00 + Stefania DURLIK 

10.30 + Halina DUDA (od siostry Ewy i chrześniaka Sebastiana)  

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców. 

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Marian i Helena PYŻ 



gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na modlitwę. Jezus wraz ze swoimi 
uczniami wychodzi na górę, aby się modlić. W Biblii góra to miejsce spotkania ziemi 
z Niebem, człowieka z Bogiem. Każda nasza modlitwa to wyjście na górę, by spotkać Pana. 
Ta górska wyprawa wiąże się z pewnym trudem. Napotykamy różne przeciwności, trzeba 
też pokonać lęk. Jednak należy podejmować odważne decyzje, a mając przed oczami cel, 
nie poddawać się. Tak samo jest na modlitwie. Trzeba pokonać wiele rozproszeń 
i trudności. Musimy znaleźć czas. Naszym celem jest Bóg, dlatego pomimo upadków, 
niepowodzeń nie rezygnujmy z dalszej wspinaczki. 

Warto zadać sobie dziś pytanie: co wnosi do mojego życia modlitwa? Czy ona mnie 
przemienia? Czy jestem wytrwały? Przypomnijmy sobie również owoce naszej modlitwy. 
Za co w sposób szczególny chcemy podziękować Panu? Wpatrzeni w przemienione oblicze 
Chrystusa prośmy Go, by przemieniał nasze serca. (Mateusz.pl) 

 

CIEPŁY POSIŁEK DLA UCHODŹCÓW 

Przed budynkiem Dworca Głównego, na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w Krakowie, stoi biały namiot Caritas Archidiecezji Krakowskie przygotowany przez 

Wojewodę Małopolskiego, w którym uchodźcy mogą zjeść ciepły posiłek. 

 Codziennie przygotowujemy ok. 1000 gorących posiłków, które są wydawane przez 

sześciu wolontariuszy. Chętnych do pomocy nie brakuje – mówi ks. Tomasz Stec, dyrektor 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej. – Mamy ogromne wsparcie kleryków i wspólnot 

młodzieżowych. Do pomocy zaprosiliśmy Ruch Światło-Życie, Grupy Apostolskie, 

Duszpasterstwo Młodzieży, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 

i duszpasterstwa akademickie – dodaje. 

Punkt wydawania posiłków działa od 13 do 21. Docelowo, mają się w nim gromadzić 

wszyscy, którzy chcą wesprzeć uchodźców ciepłym posiłkiem: instytucje, grupy parafialne 

i osoby prywatne. Równocześnie, na Dworcu Głównym działa punt informacyjny, 

w którym wydawany jest suchy prowiant, woda, środki chemiczne i higieniczne, a także 

jedzenie dla dzieci. 

Uchodźcy mogą korzystać z darmowych posiłków także w innych miejscach: na 

Bernardyńskiej, na Dietla i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Talony na posiłki 

codziennie wydaje Arcybractwo Miłosierdzia.  – informuje ks. Stec. 
Punkty żywieniowe dla uchodźców:  

Ciepłe posiłki: 

Spółdzielnia Socjalna Równość, ul. Bernardyńska 3 

pon. – p. 12.00-15.00, sob. 12.00-14.00 

Kuchnia św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Dietla 48 

pon. – sob. w godz. 14.00- 15.00 

Restauracja AGAPE – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ul. św. Siostry Faustyny 3 

codziennie w godz. 10.00 – 18.00 

Suchy prowiant – Arcybractwo Miłosierdzia, ul. Sienna 5 

pon. – pt. 8.00-16.00, sob. – niedz. 9.00 – 15.00 

Posiłki są wydawane na talony, które można otrzymać w siedzibie Arcybractwa 

Miłosierdzia, ul. Sienna 5: pon. – pt. 8.00-16.00, sob. – niedz. 9.00 – 15.00. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

- Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich 

pracujących na misjach.  

- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00.  

- Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy 

się za następcę Świętego Piotra.  

- Dziś na Mszy Św. o godz. 10.30 do grona ministrantów zostaną przyjęci nowi chłopcy. 

- 16. dnia miesiąca zapraszamy do modlimy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 

- Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.30 dla dzieci oraz 

o godz. 17.15 i 19.00. W wigilię uroczystości św. Józefa (18.03) mężczyźni zapraszają na 

drogę krzyżową o 19.00 

- Trwamy w nowennie dni przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny i Opiekun Pana Jezusa, która wypada 19 marca (w sobotę). Zapraszamy na wspólną 

modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla 

Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających. 

Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 

- Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie wraz z naszą Parafią pragnie włączyć się w akcję 

„Tornister dla Sąsiada”. Ofiarować można dowolne przybory szkolne. Przygotowane 

rzeczy należy przynosić do biblioteki SP od poniedziałku do piątku w godz. 9.45 do 15.45 

albo do naszego kościoła przed lub po Mszach świętych.  

- Dziękujemy za przyniesione do naszego kościoła dary na pomoc dla Ukrainy. Część z nich 

została w poprzednim tygodniu dostarczona. W najbliższy poniedziałek dary będą 

segregowane, pakowane i wiezione dla potrzebujących. Zapraszamy chętnych do pomocy 

14 marca o godz. 16.00. 

- Z inicjatywy parafian przez cały Wielki Post po Mszy wieczornej jest prowadzony 

różaniec w intencji pokoju na Ukaranie oraz o Boże bł. i bezpieczeństwo dla naszej 

Ojczyzny. Zapraszamy    

- Nasza parafia organizuje wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Myślenic 2 kwietnia 

o godz. 18.30. Osoby chętne prosimy, by zgłaszały się do zakrystii.  

- Za tydzień III niedziela miesiąca ze składką inwestycyjną za którą już dziś dziękujemy.  

- Polecamy najnowszy kwartalnik „Idźmy do św. Józefa” oraz wyd. Gościa Niedzielnego 

na temat św. O. Pio. Jednocześnie informujemy o nowej cenie miesięcznika Staś. (10 zł) 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże 

natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi. 
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