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  FAUSTYNKA  

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 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. 

ROZWAŻANIE:  

Przebywanie z Bogiem 

Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie 

było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, 

a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję jasnej  

świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć 

nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: 

Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego  

bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania  

do posłuszeństwa. 

 
 

Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy 

łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania. 

(Źródło: Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie) 

           



Co robić? 

Tytułowe pytanie może się pojawiać coraz częściej, gdy na poważnie będziemy obserwować 

naszą rzeczywistość. Wobec zamętu, chaosu, dezorientacji, a w końcu zmęczenia i bezradno-

ści zapytujemy – co zatem moglibyśmy uczynić? Otóż… gdy nie wiadomo, co robić, to lepiej 

nie robić nic. Czy jednak rzeczywiście nie wiadomo? 

Robić, robić, robić 

Tak  rzadko przychodzi nam stwierdzać: "oto prawdziwy fachowiec!". Rolnik nie tyle produkują-

cy, co rzeczywiście żywiący; nauczyciel istotnie wychowujący i edukujący; adwokat istotnie bro-

niący sprawiedliwości na podstawie autentycznych procedur, kapłan, kleryk itd. Co więcej, jakoś 

przedziwnie ulegamy zawołaniu by robić. Dziś aktywność, jako taka, otoczona jest swego rodza-

ju kultem. Praktyczność, pragmatyzm, skuteczność, produktywność i jak najszybszy sukces są 

wyznacznikami owocności życia. 

Sztuka życia 

Otóż Kościół zawsze wzywał od życia prawdziwego. Zawsze go uczył. Również i dziś nikt nie 

zastąpi go w dziele przekazywania sztuki życia. Ewangelizacja, którą zdefiniował kiedyś papież 

Benedykt XVI, jest przekazem sztuki życia – życia prawdziwego, prawdziwie ludzkiego  

i prawdziwie Bożego. I tu nauczycielem jest Kościół jako ekspert od człowieczeństwa, dlatego, 

że żyje w nim Chrystus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. 

Ożywiająca kontemplacja 

W tym celu Kościół nie tyle wykonuje jakieś działanie, ile uprzednio kontempluje wielkie dzieła 

Boże i natchnione Bogiem dzieła ludzkie. Kontemplacja zawsze Kościół ożywiała i również  

dzisiaj na nowo podejmowana może nas ocalić i ocali, jeśli autentycznie, wielkodusznie i wiernie 

będzie podejmowana. Jako jej owoc pojawi się również odkrycie, że to nie tyle ja mam robić,  

co zaproszony jestem do współpracy z Nim, z Chrystusem, który Kościół ożywia. 

Zaprzeć się siebie 

Właśnie w  Kościele bowiem ma się umniejszyć moje „ja”, moje rozdęte myśleniem świata 

„ego”, by wreszcie usłyszeć i przyjąć to, co rzeczywiście mam robić i posłusznie to pełnić we 

współpracy z Chrystusem. Jakżeż bardzo to boli! Jakie to często jest trudne! Czyż to nie jest  

właśnie nasz krzyż, który winien być właściwą aktywnością? Może nie stwierdzajmy od razu, że 

nie wiemy „co to jest ta kontemplacja”. Próbujemy za to być punktualnie na Gorzkich Żalach  

i Drodze Krzyżowej. Tam można zaznać Chrystusa w Jego Męce.           
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Ręce na pokład 

Trzeba Wielkiego Postu, żeby trochę obumarło moje „ja” w wydumanej aktywności i realizacji  

moich pomysłów. Trzeba, aby wzrastało nasze zasłuchanie. Do tego Jezus rzeczywiście nas  

zaprasza. Razem z Nim do roboty! 

         ks. Paweł Pielka 

(artykuł został opublikowany na stronie: diecezja.sosnowiec.pl)    

    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

    

1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkiego Postu. 

2. We wtorek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Opiekuna Pana  

Jezusa i całego Kościoła. 

3. Zachęcamy do praktykowania jałmużny. Post, który polega na powstrzymaniu się 

od pokarmu, pozwala zebrać oszczędności, które winny być przekazane dla  

potrzebujących.  

4. Zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych 

o godz. 17.30. 

5. Wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 31 marca – 3 kwietnia.  

Poprowadzi je ks. Andrzej Nackowski. 

6. Na remont dachu złożono 700zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać Ofiarodawcom. 

7. Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 

w domu katechetycznym. 

8. W zakrystii można nabyć książkę z rozważaniami pasyjnymi i Drogą Krzyżową 

autorstwa ks. Pawła Pielki, który posługiwał w naszej parafii przez 5 lat.  

9. Do puszki z napisem „na kwiaty” można składać ofiary do Grobu Pańskiego. 

10. Zachęcamy do włączenia się w post i modlitwę o nowe powołania do kapłaństwa 

w naszej diecezji. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego  

Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią  

do św. Józefa w intencji nowych powołań do naszego diecezjalnego seminarium 

duchownego. 

W kaplicy Matki Bożej wystawiona jest lista, na którą można wpisać taką deklara-

cję – imię, nazwisko i wybraną datę. W Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma 

ks. Proboszcz złoży ją symbolicznie w sosnowieckiej katedrze w duchowym darze. 

11. Legion Maryi zaprasza legionistów i auksyliatorów na uroczystości ACIES,  

z aktem oddania się Matce Bożej,  w przyszłą niedzielę o godz. 12.30. 
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE    

 
Poniedziałek – 18 marca 
  7.00  + Adam Przepiórzyński – od uczestników pogrzebu 

18.00  Za wstawiennictwem Matki Bożej pielgrzymującej z Szensztatu o jej wycho-

wawczy wpływ na nasze rodziny. + Barbara Demowska 

18.00  + Maria Kijas (18 Msza gregoriańska) 

Wtorek – 19 marca 
  7.00   + Barbara, Sabina, Marian Gołębiowscy, Anna, Zdzisław Szustak 

18.00  + Maria Kijas (19 Msza gregoriańska) 

18.00  + Józef (57 rocznica śmierci), Genowefa Osińscy 

Środa – 20 marca 
  7.00  + Maria Tomczyk – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Maria Kijas (20 Msza gregoriańska) 

18.00  + Stanisława Zaród – od sąsiadów z ul. Jagiellońska 1a 
Czwartek – 21 marca 
  7.00  + Adam Przepiórzyński – od uczestników pogrzebu 

18.00    W intencji wspólnoty modlitwy wstawienniczej 

18.00  + Maria Kijas (21 Msza gregoriańska)  
Piątek – 22 marca 
  7.00  + Maria Tomczyk – od uczestników pogrzebu 

18.00   + Maria Kijas (22 Msza gregoriańska)  

18.00  + Stanisława Zaród – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej 1a  
Sobota – 23 marca 
  7.00  + Adam Przepiórzyński – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Maria Kijas (23 Msza gregoriańska) 

18.00  + Stanisława Zaród – od rodziny Zarodów z Kobylej Góry 

Niedziela – 24 marca 
  8.00  + Maria, Adolf Szymik, rodzice i rodzeństwo   

  9.30  + Edward (3 rocznica śmierci), Grzegorz Stanik – od mamy i siostry 

11.00  + Maria Kijas (24 Msza gregoriańska) 

12.30  Legion Maryi 

18.00  + Krystyna Pawlik – od córki z rodziną 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


