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Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na
górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza".
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał
się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie". Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się".
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: "Nie opowiadajcie nikomu o
tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".

- Czterdziestodniowe przygotowania do Triduum Paschalnego to właśnie wielkopostny
program wewnętrznej przemiany, zagwarantowany cudem Przemienienia Pańskiego.
Jest on łaską z Góry, przewidzianą dla nas w zbawczym planie Boga. O własnych
siłach tego nie jesteśmy w stanie dokonać. Tak bardzo ten cel nas przerasta.
Chrystus obecny w Słowie Bożym, obficie głoszonym w tym okresie, Eucharystia i
sakrament pojednania, przykłady życia tylu świętych, którym w życiu udało się
zrealizować program wewnętrznej przemiany, wreszcie nasze własne doświadczenia
Bożej opieki i pomocy – to fakty paschalne, w których dokonuje się dzieło naszego
zbawienia. Tajemnica Przemienienia powinna w nas się powtórzyć, ale konieczne jest
nasze współdziałanie. Ma ono polegać na posłuszeństwie Ojcu Niebieskiemu, który
mówi, abyśmy słuchali Jego Syna. To posłuszeństwo winno być coraz doskonalsze.
Powinno stale rosnąć, poczynając od „wychodzenia” z wygodnych przyzwyczajeń i
wyruszenia na wędrówkę. A to nierozerwalnie wiąże się z wysiłkiem. Ta wędrówka ma
zmierzać do nieba, które powinno być naszym coraz bardziej uświadomionym celem.
Przyszłe nieśmiertelne życie powinno kształtować nasze życie tu, na ziemi. A ono nie
może się ograniczać do realizacji tylko doczesnych celów. W chwilach zniechęcenia
pamiętajmy, że nas także, jak obłok, osłania swoją mocą Duch Święty.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że Wielkopostne Rekolekcje Parafialne będą wygłoszone
w dniach 2 – 4 marca . Porządek Mszy św.:
2 marca /niedziela /
- godz. 9.00, 12.00 i 16.00.
3 marca /poniedziałek/ - godz. 9.00 /dla dorosłych/,
- godz. 10.00 /dla Szk. Podst./,
- godz. 12.00 /dla Gimnazjum/,
- godz. 17.00 /dla dorosłych/.
4 marca /wtorek/

- godz. 9.00 /dla dorosłych/,
- godz. 10.00 /dla Gimnazjum/,
- godz. 12.00 /dla Szk. Podstawowej/,
- godz. 17.00 /dla dorosłych/.
Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /04.03.2008r/. Spowiadać
będą księża naszego dekanatu. Nauki rekolekcyjne wygłosi do nas
Ks. Władysław Moczarski.
2. W dniu 5 marca 2008 / środa / chcielibyśmy odwiedzić chorych
z Sakramentem chorych / spowiedzią i Komunią św./ od godz. 9.00.
Prosimy zgłaszać te osoby po Mszach św.
3. Zapraszamy serdecznie dzieci / w okresie ferii zimowych / do Oratorium
na godz.10.00. Będziemy robić ozdoby wielkanocne.
4. Ogłoszenia parafialne i inne wiadomości można znaleźć na stronie

www.diecezja.lowicz.pl
Ze wspólnoty parafialnej odeszły:
+Anna Rogulska – pokój jej duszy.

- Panie doktorze, swędzi mnie całe ciało.
- A próbował się pan kąpać, jak mówiłem?
- Tak, wykąpałem się - dwa tygodnie było w porządku ale teraz znowu swędzi...

☺☺☺
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
- Dziś muszę pokazać klasę... na trybunie siedzi moja teściowa.
- E! nie dorzucisz.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 18. 02. 2008.
---------------------------------------------WTOREK 19. 02. 2008
16.00 Za +Stanisława Trzcińskiego w 20 rocz. śm. i Władysławę oraz Mariannę
i Wojciecha Wieczorków.
ŚRODA 20. 02. 2008
16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Mariannę Raczkowską / int. od syna Mariana z rodziną /;
+Mariannę i Stanisława Owczarków i Stanisławę Kaczmarek;
+Feliksę Stanisławską w 6 rocz. śm. i rodziców oraz całą rodzinę;
+Ryszarda Rybaka / int. od syna Bogusława z rodziną /;
+Dariusza Spała / int. od siostry Agnieszki z rodziną /;
+Marię Grzelka / int. od syna Ryszarda z rodziną /;
+Zygmunta Sygitowicza w 16 rocz. śm., jego syna Zygmunta i Mariana
oraz Mariusza Kościechę.
CZWARTEK 21. 02. 2008
----------------------------------------------PIĄTEK 22. 02. 2008
16.00 Droga Krzyżowa
16.30 Za +Jana Skonecznego oraz Mariana, Stanisława i Tadeusza Pawlaków
oraz Zygmunta Świderka.
SOBOTA 23. 02. 2008
16.00 O Boże błog. i zdrowie dla Edwarda z racji 60 rocz. urodzin i całej rodziny.
16.30 Za +Helenę i Jana Pasik, rodziców Skonecznych oraz Stanisławę i Dariusza
Płockich.
NIEDZIELA 24. 02. 2008.
9.00 Za +Feliksa Gabryszewskiego, Władysława Kielana i rodziców Boneckich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Józefy i Stanisława w 35 rocznicę ślubu.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anety i Łukasza Marcjaników z racji 5 rocz.
ślubu i córeczki Amelki.
16.00 Za +Andrzeja Gieracha w 5 rocz. śmierci.

