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Refleksja
W kalendarzu liturgicznym jest osobne święto Przemienienia Pańskiego.
Przypada 6 sierpnia. Zrozumiałe, że wtedy czyta się podczas Mszy świętej opis
wydarzenia na górze Tabor. Ale dlaczego fragment Ewangelii opowiadający
o Przemienieniu Jezusa jest czytany w drugą niedzielę Wielkiego Postu?
Najprostsza odpowiedź brzmi: ponieważ Wielki Post to czas szczególnej
przemiany człowieka. To dni „metanoi”, radykalnej zmiany sposobu myślenia,
przemiany ludzkiego serca. Jaka jest istota tego przemieniania?
Po pierwsze - wiara, która nie stawia żadnych ograniczeń. Wiara na wzór i na
miarę Abrahama. „Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę”.
Tę samą zasadę Bóg stosuje do każdego człowieka, który zdobędzie się na
odwagę i całkowicie uwierzy. Z każdym zawiera przymierze. Abram otrzymał
obietnicę „kraju od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”. Chrześcijanin
otrzymuje jeszcze większą obietnicę - królestwa Bożego. Cóż większego może
obiecać Bóg?
W pierwotnym Kościele czas przed Wielkanocą
był
dla
katechumenów
szczególnie
intensywnym przygotowaniem do przyjęcia
sakramentu chrztu. Pierwszy sakrament
otrzymywali w czasie liturgii Wigilii
Paschalnej. Dokonywało się w nich wewnętrzne
przemienienie. Jednym z zewnętrznych znaków
tego przemienienia była biała szata, którą
otrzymywali. Znak białej szaty pojawia się
także w czasie Przemienienia Jezusa: „Jego
odzienie stało się lśniąco białe”.
Biel kojarzy się z czystością i z niewinnością.
Chrzest obmywa człowieka. Gładzi grzech
pierworodny, a jeśli przyjmuje go człowiek

dorosły, także wszystkie inne grzechy, które do momentu chrztu popełnił.
Chrzest jest przemienieniem człowieka. Początkiem wielkiego procesu
przemienienia, który trwa przez wszystkie następne dni.
Podczas chrztu człowiek otrzymuje misję do wypełnienia. Jego zadaniem jest
dawanie świadectwa. Na górze Tabor Bóg Ojciec dał świadectwo o swoim Synu.
Apostołowie, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, długo zachowywali milczenie
i nikomu o niczym nie mówili. Przyszła jednak pora, że zaczęli dawać
świadectwo nie tylko o Przemienieniu Pańskim, ale przede wszystkim o śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nieśli innym szansę przemienienia. Czy i my ją
niesiemy?
Na wesoło
Ciężko chory kardynał wyprawił posłannika do papieża Piusa IX z prośbą
o specjalne błogosławieństwo, które miało go uleczyć. Papież spełnił jego prośbę,
ale nie omieszkał dodać: „Proszę przekazać moje błogosławieństwo, płynące
z głębi serca, ale proszę mu także przypomnieć, żeby dla pewności zażył chininę”.
Dawid, stary włóczęga, dość swobodnie traktujący kwestię higieny, poszedł
do lekarza, żeby pokazać mu bolące ramię. Lekarz obejrzał je i mówi:
- Powinien je pan dwanaście razy porządnie wyszorować w gorącej kąpieli
- Przepraszam panie doktorze, ale na jakiej podstawie sądzi pan, że będę żył
jeszcze dwanaście lat?
Opowiadanie – Jedno słówko
W ubogiej chatce mieszkał spokojny mędrzec. Pewnej nocy, kiedy w ciszy
oddawał się lekturze, do jego domku zakradł się uzbrojony w nóż złodziej. Z
groźną miną nakazał mędrcowi, aby się nie ruszał, a sam zaczął wszystko
przetrząsać w poszukiwaniu pieniędzy. Po chwili mędrzec, cały czas oddając się
lekturze, powiedział:
- Proszę, aby pan nie robił zbytniego bałaganu. Pieniądze, których pan szuka, są w
szkatułce na stole. Proszę wziąć, ile pan potrzebuje.
Nieznajomy wziął pieniądze ze szkatułki, a następnie zabrał nefrytowy wazon.
- Bardzo lubię ten wazon – powiedział mędrzec – ale skoro podoba się także panu,
daję w prezencie.
Złodziej, widząc, że nie było już niczego do wzięcia, chciał wyjść, a wtedy
mędrzec zawołał do niego:
- Pan o czymś zapomniał – powiedział z uśmiechem – Nie powiedział mi pan:
„Dziękuję”.
Zaskoczony mężczyzna podziękował mędrcowi i zniknął w ciemnościach nocy.
Kilka dni później do drzwi mędrca zapukali cesarscy strażnicy. Przyprowadzili ze
sobą złodzieja, którego przywlekli związanego.
- Złapaliśmy tego przestępcę – powiedzieli – Przyznał się, że ukradł panu ten

wazon. Jeżeli to prawda, zostanie zgodnie z prawem skazany na śmierć.
- Jasne – odpowiedział mędrzec – doskonale znam wazon, ale ten człowiek nie
ukradł mi go. Kilka dni temu przyszedł do mnie, a ja podarowałem mu trochę
pieniędzy i ten wazon z nefrytu. Doskonale pamiętam, ponieważ na koniec mi
podziękował.
Zdumieni strażnicy cesarscy wypuścili złodzieja. Ten, pełen wdzięczności wobec
mędrca, z głębi serca podziękował mu i postanowił, że nigdy nie zapomni słowa,
które ocaliło mu życie – „dziękuję”.
Postaraj się dziś powiedzieć „dziękuję” tym, którzy coś dla ciebie zrobią.
Zobaczysz cuda i uśmiechy.
Ogłoszenia
1. Zapraszamy wszystkich parafian w imieniu Koła Kobiet w niedzielę,
17 marca, po porannej Mszy świętej do salki pod kościołem na kawę i ciasto
z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet.
2. Ministrantów zapraszamy na zbiórkę w niedzielę, 17 marca po porannej Mszy
świętej.
3. Zapraszamy w czwartek, 21 marca na Mszę świętą o godzinie 19 00, a po niej
na nabożeństwo ku czci świętego Michała Archanioła w intencji o dobre
przeżycie rekolekcji parafialnych.
4. Dzieci przedszkolne, przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej oraz
pokomunijne, w okresie Wielkiego Postu, w ramach zajęć z religii zapraszamy
do kościoła na nabożeństwa Drogi krzyżowej w każdy piątek o godzinie 1720.
5. Droga Krzyżowa dla dorosłych w każdy piątek o godzinie 1800.
6. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
7. Przypominamy, że do Niedzieli Palmowej, czyli do 14 kwietnia w naszej
parafii będą sprawowane dwie Msze święte w języku polskim: o godzinie 1015
z nabożeństwem Gorzkich Żali oraz 1830.
8. Zapraszamy na spotkanie grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci połączone
z projekcją filmu: FATIMA. OSTATNIA TAJEMNICA, w sobotę, 30 marca o godzinie
1600.
9. Od 29 do 31 marca będziemy gościli w naszej parafii księdza profesora Jana
Klinkowskiego, który wygłosi kazania oraz zaprezentuje swoją nową książkę.
10. Nasza parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę do Włoch w dniach od
28 maja do 7 czerwca 2020 roku. Koszt jedenastodniowej pielgrzymki będzie
wynosił 785 Euro. Plan pielgrzymki znajduje się na półkach przy wyjściu
z kościoła. Osoby zainteresowane wyjazdem zapraszamy do zakrystii w celu
wpisanie się na listę uczestników.
11. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od
12 do 14 kwietnia. Rekolekcje wygłosi prowincjał pallotynów w Poznaniu
i jednocześnie znany w Polsce kaznodzieja Ksiądz Adrian Galbas.

Plan intencji: 21.03.-29.03.2019
Czwartek
21.03.2019
Godzina 1900
Piątek
22.03.2019
Godzina 1830
Sobota
23.03.2019
Godzina 1830
Niedziela

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prosząc o Boże błogosławieństwo,
dar zdrowia i potrzebne łaski dla wnuczki Rebeki z okazji rocznicy
urodzin oraz dla córki Marty z okazji urodzin.
Prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej o pomoc Bożą w odzyskaniu
sprawności fizycznej i siły psychiczne dla Marka oraz o cierpliwość
i wytrzymałość w towarzyszeniu w chorobie dla Jego rodziny.
1. Za zmarłego Piotra Dziewulskiego w drugą rocznicę śmierci.
2. Za zmarłą Dorotę Hańczuk (Intencja podarowana od sąsiadek: Janiny,
Katarzyny, Krystyny).
1. Za zmarłą Jadwigę Bryja w rocznicę śmierci.

24.03.2019
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –

2. Za zmarłą mamę i babcię Martę Czoik.

ROK C

Godzina 1015
Niedziela
24.03.2019
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Godzina 1830

3. Za zmarłego Franciszka Małeckiego.
Przez wstawiennictwo świętego Józefa w intencji małżonków: Inesy
i Jacka prosząc o pomoc Bożą, potrzebne łaski, dar zdrowia oraz opiekę
Matki Bożej.

Czwartek
28.03.2019

Za zmarłych: Libuszę i Alojzego Pszorn.

Godzina 1900
Piątek

1. Za zmarłego dziadka Józefa Stępień.

29.03.2019

Intencja wolna
Godzina 1830

Złota myśl tygodnia
Niewinność jest lilią cnót (św. Franciszek Salezy).

