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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i So‐
lidarności z Misjonarzami. Dzieło Ewangelizacji świata powierzamy mo‐
dlitwom i ofiarności wiernych. W naszej parafii gościmy dziś Siostry
Albertynki, które pełnią swoją misję we Lwowie, prowadząc przytulisko
dla kobiet. Przypominamy również, iż możemy wspierać misjonarzy za‐
mawiając Msze św. w dowolnych intencjach własnych, które misjonarze
odprawią w miejscu pełnionej posługi w dowolnym terminie. Zachęcamy
do tej formy wspierania dzieł misyjnych.
2. Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice: o godz. 17.00 koncert pasyjny. Wystąpi
Chór Kameralny Ab Imo Pectore, pod dyrekcją Mariusza Latka. O godz.
18.00 Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi w tym roku ks. prof. Krzysztof
Pawlina.
3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 9.30; 17.00 dla dzieci;
18.30 i 19.30 – przygotowuje młodzież akademicka.
4. Absolwenci duszpasterstwa akademickiego zapraszają w kolejne czwart‐
ki Wielkiego Postu na nabożeństwo adoracji Krzyża Świętego. Początek
o godz. 19.30.
5. Przypominamy o modlitwie w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych.
Szczegółowy terminarz oraz program dnia modlitwy umieszczone są
w gablocie przy wyjściu z Bazyliki. Nasza świątynia będzie kościołem
stacyjnym 22 marca, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
6. W przyszłą niedzielę, w ramach koncertów pasyjnych wystąpi Chór Ca‐
stitudo, pod dyrekcją Andrzeja Molendy.
7. Już za tydzień, w niedzielę 15 marca rozpocznie się Wizytacja Kanonicz‐
na naszej parafii, której będzie przewodniczył J. E. Ks. Bp Piotr Jarecki.
Zapraszamy szczególnie gorąco przedstawicieli wszystkich grup, działają‐
cych przy naszej parafii, do udziału w Sumie parafialnej o godz. 11.45.
Ks. Biskup będzie z nami obecny przez całą niedzielę oraz w poniedziałek
przed południem. Wizytacja zakończy się w poniedziałek Eucharystią
o godz. 12.00. Zapraszamy do licznego udziału.
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KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia o niepowtarzalnym i tajemniczym zarazem wydarzeniu ja‐
kim jest Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor (bo tak tradycyjnie
umiejscawia się je), jest odczytywana w roku liturgicznym dwa razy:
w święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia i właśnie w dzisiejszą nie‐
dzielę. Przemienienia Pańskiego nie można traktować jako cudownego wy‐
darzenia wyizolowanego z ciągu zdarzeń ewangelicznych, bo jest ono
organicznie wkomponowane w całość zbawczej drogi Pana Jezusa; opisali
też to misterium wszyscy Synoptycy. Warto też wiedzieć, że według dawnej
tradycji Przemienienie Pana Jezusa miało miejsce 40 dni przed Jego Męką.
Znalazło to swój wyraz w ustaleniu liturgicznego święta Przemienienia
Pańskiego – na dzień 6 sierpnia – czyli na 40 dni przed świętem Podwyższe‐
nia Krzyża Świętego.
Dla nas, na rozpoczętej niedawno wielkopostnej drodze nawrócenia
i pokuty, Słowo Boże opisujące to wydarzenie ma stać się szczególnym świa‐
tłem, w którym jeszcze jaśniej rozbłyśnie nadzieja chrześcijańska, w którym
też ukaże się cel naszych wielkopostnych wyrzeczeń, ofiar i zmagań. Tajem‐
nica Przemienienia Pańskiego, tak bogata w treści jest również zapowiedzią
naszego ostatecznego przemienienia w Chrystusie. Jak wynika z relacji
Ewangelistów, Pan Jezus jeden raz na krótko przed swoją Męką, przed wy‐
branymi Apostołami, objawił zapewne tylko jakąś część swojego boskiego
majestatu i chwały, bo jest przecież Wcielonym Synem Bożym. Dla uczest‐
ników tego fascynującego misterium, miało być ono umocnieniem ich wiary
przed dramatem Męki i Śmierci krzyżowej Pana Jezusa – ich Nauczyciela
i Mistrza. Chrześcijanie wielbiąc przemienionego Chrystusa, widzieli w tym
znak Jego człowieczeństwa uwielbionego potem w Zmartwychwstaniu,
a także zapowiedź naszej przemiany w zmartwychwstaniu – w udziale
w chwale naszego Zwycięskiego Pana. To poruszające wydarzenie było sze‐
roko komentowane przez Ojców Kościoła, a słowa tych ich rozważań poma‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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gają nam głębiej wniknąć w znaczenie tej niezwykłej tajemnicy. Święty Le‐
on Wielki, papież (†461 r.): „W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie
o to, aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie
przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została objawiona wspania‐
łość ukrytej godności. Z nie mniejszą też troską podbudował Pan swoim
przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym celu, by całe ciało Chry‐
stusowe dowiedziało się, jaką zostało obdarowane mocą przemiany i aby
wszystkie jego członki mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą
wcześniej rozbłysła Głowa”. (…) Skoro Chrystus przyjął na siebie całą sła‐
bość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co On zwyciężył, i otrzymamy
wszystko, co nam obiecał, jeśli tylko będziemy trwać w wierze i miłości
względem Niego. Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak i w zno‐
szeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Oj‐
ca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”.
Tajemnica Przemienienia Pańskiego szczególnie była przeżywana
przez chrześcijański Wschód i tam też od wieków obchodzono ją w osobnym
święcie, które w całym Kościele wprowadzono w XV wieku. Dodajmy, że na
Wschodzie bardzo interesowano się naturą owego tajemniczego światła wy‐
lanego w Przemienieniu Pańskim i na ten temat powstało wiele różnych
opinii i kontrowersji. Kościół prawosławny, za św. Grzegorzem Palamasem
(abp Salonik †1359 r.) mówi o niestworzonym świetle Taboru, które jest
promieniowaniem samego Bóstwa, świetlistą emanacją łaski Przenajświęt‐
szej Trójcy, która uświęca wszechświat i przemienia już w tym ludzką natu‐
rę. Przemienienie Pańskie stało się tematem wielu dzieł malarskich na
Zachodzie, a przede wszystkim ikon na Wschodzie. Niektóre źródła przeka‐
zują, że ikona Przemienienia Pańskiego była pierwszą malowaną przez każ‐
dego ikonopisca, żeby światło Taboru spływało na dalsze jego prace.
Miesiąc marzec, tradycyjnie jest poświęcony św. Józefowi
Święty Józef – to człowiek, po Maryi najbliższy Jezusowi – troskliwy
opiekun małego Jezusa; Oblubieniec NMP, „mąż sprawiedliwy” (por. Mt
1,19), pochodził z rodu Dawida. Papież Pius IX powierzył św. Józefowi opie‐
kę nad całym Kościołem. Jest patronem rodziny
i ojców. Człowiek pracy fizycznej – cieśla z Naza‐
retu – został też patronem robotników
Czczony jest również jako patron dobrej
śmierci. Święty papież Pius X zatwierdził w 1909
roku specjalną litanię ku czci św. Józefa. Treść
jej wezwań obejmuje trzy zasadnicze części: we‐
zwania wyrażające godność św. Józefa i jego od‐
niesienie do Jezusa i Maryi, wezwania
określające przymioty św. Józefa oraz wezwania
mówiące o znaczeniu i roli św. Józefa dla wier‐
nych i dla Kościoła. Święty Jan Paweł II
w 1989 r. poświęcił św. Józefowi specjalną adhor‐
tację „Redemptoris Custos” („Opiekun Zbawicie‐
la”). W zakończeniu jednej z modlitw ku czci św. Józefa takimi
znamiennymi słowami zwracamy się do tego szczególnego świętego: „Ota‐
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czaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją
pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie. Amen”.
13 marca (piątek) rocznica wyboru papieża Franciszka
Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, po rezygnacji Benedykta
XVI z dalszego pełnienia posługi papieskiej został wybrany 13 marca
2013 r. w drugim dniu konklawe,
w piątym głosowaniu na 266. papieża.
Ogłoszono to o godz. 19.06 czasu
rzymskiego, tradycyjnie przez znak
białego dymu z komina na Kaplicy
Sykstyńskiej (miejsce konklawe) oraz
biciem dzwonów Bazyliki Świętego
Piotra. Papież Franciszek (ur. 17
grudnia 1936 r. w Buenos Aires, jako
jeden z pięciorga dzieci włoskich emi‐
grantów) jest pierwszym Biskupem
Rzymu wywodzącym się z Zakonu Je‐
zuitów. Nowowybrany papież ukazał
się w Loggi Błogosławieństwa Bazyli‐
ki Watykańskiej po godz. 20.20
i przed udzieleniem błogosławieństwa
skierował do tłumów wypełniających
Plac Świętego Piotra m.in. takie sło‐
wa: (…) „A teraz wyruszamy w drogę:
biskup i lud. W drogę Kościoła Rzy‐
mu, tego, który przewodzi w miłości
wszystkim Kościołom, drogę brater‐
stwa, miłości, wzajemnego zaufania.
Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za ca‐
ły świat, aby panowało wielkie braterstwo”. Następnego dnia po wyborze,
rano 14 marca, papież Franciszek pojechał do Bazyliki Matki Boskiej Więk‐
szej, gdzie znajduje się otaczany wielką czcią wiernych obraz NMP Salus
Populi Romani. W uroczystość św. Józefa, 19 marca 2013 r. papież Franci‐
szek celebrował Mszę św. z okazji rozpoczęcia posługi Piotrowej.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

