
13 marca 2022 

 
8/22   1146 

  

 
10/22   1148 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 9, 28b-36 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Nie prześpij cudu 
    Nauczyciel poszedł się modlić. Warto zauważyć, że Pan Jezus zazwyczaj szukał ustronnego 
miejsca, żeby się pomodlić. Miejsca publiczne przeszkadzały mu ze względu na ludzi, którzy 
bezustannie domagali się od Niego cudów lub nauk. Czy Ty również szukasz takiego miejsca 
do wyciszenia siebie i wejścia w rozmowę z Bogiem? Czy w ogóle potrzebujesz takiego miej-
sca, czy może jest Ci obojętne gdzie się modlisz? 
   Podczas modlitwy wydarzył się cud – Przemienienie Pańskie. Przy Jezusie pojawili się Moj-
żesz i Eliasz, dwie bardzo ważne postacie ze Starego Testamentu i rozmawiali z Nim. Nieste-
ty, uczniowie, których zabrał ze sobą Nauczyciel nie doświadczyli tego nadzwyczajnego połą-
czenia Starego z Nowym Testamentem, bo… zasnęli. Czyżby zabrakło im sił, żeby wytrwać 
przy Jezusie? Czy może problem leżał gdzie indziej. Może swoje siły roztrwonili wcześniej 
na błahe sprawy i teraz, gdy były im najbardziej potrzebne, już ich nie mieli…?  
     Wielki Post to czas przede wszystkim modlitwy i refleksji nad swoim zachowaniem. Praw-
dziwej i głębokiej, a nie udawanej. Jeżeli po tych 40 dniach będziesz takim samym człowie-
kiem, to znaczy, że cały ten czas poszedł na marne. Za przykładem Pana Jezusa spróbujmy 
spędzić ten czas bardziej w samotności, ale z Bogiem, wtedy modlitwy nie zagłuszy krzykli-
wa codzienność. I czuwajmy, bo cuda dzieją się wokół nas cały czas, tylko my czasem je 
przesypiamy.                                                                                           Sebastian Niemkiewicz 

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 towa-
rzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, sto-

jących 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 
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 zo-
baczyli. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

NAWRÓĆCIE SIĘ, 
NADCHODZI CZAS 
OCZYSZCZENIA. 
PROROCZE OBJA-
WIENIA S. MARII 
NATALII MAGDOL-
NEJ – Claudia Matera 
Węgierska mistyczka, s. 
Maria Natalia Magdolna, 
przez całe życie otrzymy-
wała prorocze orędzia od 
Jezusa i Matki Bożej. 
Papież Pius XII osobiście 
przekonał się o ich praw-

dziwości, ratując dzięki nim swoje życie. Wizje s. 
Marii Natalii dają nadzieję na triumf Niepokalane-
go Serca Maryi. To kontynuacja drogi zapropono-
wanej trojgu pastuszkom w Fatimie. Mistyczka 
wskazuje w nich na czas Maryi, przypomina, że 
koniecznym warunkiem życia chrześcijanina jest 
pokuta i zadośćuczynienie. Objawiania, które stały 
się udziałem węgierskiej mistyczki, są próbą prze-
budzenia sumień współczesnych wier-
nych: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12, 37). 
ZAWIERZENIE POD PŁASZCZEM MARYI 
– Christine Watkins 
W świecie obciążonym 
konfliktami, rozłamem 
wiary i kryzysem rodziny 
tylko matczyne wstawien-
nictwo Maryi może urato-
wać nas przed całkowitym 
upadkiem. Christine Wat-
kins, autorka bestsellerowej 
książki Ostrzeżenie, stwo-
rzyła 46-dniowy, wyjątko-
wy program przygotowują-
cy do zawierzenia się Mat-
ce Przenajświętszej, który 
koncentruje się na codziennym odmawianiu Ró-
żańca, poście oraz medytacji. Zawarte w książce 
rozważania pomogą czytelnikowi każdego dnia 
podejmować duchową walkę, by wzrastał on w 

świętości i bliskości wo-
bec Boga. Skuteczność 
tej konsekracji potwier-
dzają tysiące poruszają-
cych świadectw wier-
nych na całym świecie! 

Gość Extra, numer 
specjalny poświęcony 
św. Ojcu Pio jest do-
stępny w naszej księ-
garni, cena 10 zł    



K R S   0 0 0 0 2 9 6 1 5 9  

W piątek 18 marca zapraszamy na Rodzinną 
Adorację Krzyża na godz. 19:00.  
Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już 
ponad tysiącletnią historię. Jest to historia 
zbawienia, która wpisuje się w historię tej 
wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. 
W okresach najcięższych dziejowych prób 
naród szukał i znajdował siłę do przetrwania 
i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w 
nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się 
nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością 
Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?! 
Nie można. Dlatego i my pragniemy stanąć 
pod Krzyżem rodzinami naszej parafii i 
pochylić się Krzyżowi. Zapraszamy.  

Świadectwo na Wielki Post – „Nowa Arka” w Parafii  
pw. NMP Królowej Polski - środa godz. 9.15 Radio Fara 

W Galerii Rynek 6 Jarosławskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki pre-
zentowane są prace kobiet - 
artystek tworzących w różnych 
technikach i reprezentujących 
różne style. Ekspozycja będzie 
dostępna dla zwiedzających do 
22 marca 2022 r. 

http://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

