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Przemienienie Pańskie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno
na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się
lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I
ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie
wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok,
osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
sobą, co znaczy powstać z martwych.

Tekst dzisiejszej Ewangelii wprowadza nas w zupełnie inny rytm życia. Nie
ma tam żadnego pośpiechu. Jest wysoka góra, ciche, spokojne miejsce i wybrani
uczniowie. Właściwie wszystko zdaje się być jakoś zatrzymane. Ale właśnie
tutaj, na oczach uczniów, dzieją się rzeczy wielkie i piękne, które pobudzają ich
do zastanowienia i każą powiedzieć: „dobrze, że tu jesteśmy”. Ci trzej
uczniowie, których Jezus wziął z sobą, zatrzymują się w miejscu i czasie, który
pozwala im spojrzeć na Mistrza w zupełnie inny sposób. Dopiero teraz, z dala
od tłumów, w zupełnej ciszy i spokoju zaczynają rozumieć, kim On jest i
rozprawiać o tym, co im powiedział.
Wielki Post jest szansą na zmianę rytmu życia również dla nas. Każda Droga
Krzyżowa, Gorzkie Żale, niedzielna Eucharystia czy wreszcie wielkopostne
rekolekcje to chwila na zatrzymanie, komentarz czy puentę. Wielki Post to
zaproszenie, aby wraz z Jezusem przeżyć czas oddalenia, nabrać dystansu do
codziennych spraw, wyłączyć się z codziennego zabiegania, zostawić
przyzwyczajenia, zachwiać naszą małą stabilizacją, zmienić rytm życia... Niech
ten drugi tydzień Wielkiego Postu pomoże nam wyjść „osobno na górę
wysoką”, a potem wrócić i rozprawiać, jak uczniowie, o tajemnicy z martwych
powstania.

OGŁOSZENIA
1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych
- w piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa,
- w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 Gorzkie Żale;
za udział w w/w nabożeństwach i przyjęcie Pana Jezusa w czasie Mszy św. można
uzyskać odpust zupełny za siebie lub zmarłą osobę.
2. Proszę o zebranie ofiar z poszczególnych miejscowości na kwiaty do Grobu Pana
Jezusa i Seminarium Duchowne.
3. Informuję, że Rekolekcje Parafialne będą wygłoszone w dniach 22 – 24 marca br.
Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek, tj. 24 marca. Spowiadać będziemy
na Mszach św. o gdz. 9.00, 10.00 – Szkoła Podstawowa, 12.00 – Gimnazjum
i 17.00. Poprowadzi je ojciec Bogusław – kapucyn odpowiedzialny za Wspólnoty
o. Pio w Polsce.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Ś.p. Mieczysław Kmita – pokój jego duszy.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

1. Zbigniew Kołodziejski, kaw. z Piotrkowa Tryb. i Aneta Kaczmarczyk, panna
z par. tut.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Nauczyciel do Jasia:
- Opowiedz mi o wojnie trzydziestoletnej.
- Trwała trzydzieści lat.
- To trochę za mało...
- Co? Trzydzieści lat wojny to dla pana za mało?
Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny to pójdziesz do
piekła ...
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być aby pójść do kina?!
Mały dinozaur pyta się swojej mamy:
- Mamusiu a jak umrę, to pójdę do nieba?
- Nie synku, do muzeum.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 09. 03. 2009.
16.00 Za +Zofię Skoneczną / int. od Teresy Skorupińskiej z rodziną /.
WTOREK 10. 03. 2009
16.00 Za +Andrzeja Gieracha w 7 rocz. śmierci, Józefę Gierach, Sylwię Szandor
i Marię Gierach /int. od syna Edwarda/.
ŚRODA 11. 03. 2009
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk.
Za +Adama Plutę / popogrzebowa/;
+Ewę, Józefa, Władysława i Mariana Witkowskich oraz Janinę i Stefana
Melon;
+Władysława Gieracha w 4 rocz. śmierci, rodziców Gierachów oraz
Stanisława i Józefę Pałągiewicz;
+Mariana Pałągiewicza w 2 rocz. śmierci i cr. Pietrzaków;
+Mariusza Kościechę w 2 rocz. śmierci
+Stanisławę i Władysława Bieńkowskich, Władysława, Helenę i Stanisława
Tworskich oraz Zofię Peła;
+Zofię Skoneczną /int. od syna Stanisława z rodziną/;
+Władysława Żelazka, Jana i Józefę Żelazków oraz Bolesława Żelazka;
+Irenę Rochala /int. od Zygmunta Rochali z rodziną/;
+Stefana i Stanisławę Jankowskich, Kamila i cr. Miniaków oraz
cr. Jankowskich;
+Jana Pietrzaka.
CZWARTEK 12. 03. 2009
16.00 Za +Krystynę, Mariannę i Stanisława Rogulskich.
PIĄTEK 13. 03 2009
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Krystynę Bonecką.
SOBOTA 14. 03. 2009
16.00 Za +Franciszka i Janinę Krasuckich, Mariannę i Hieronima oraz Annę
i Feliksa Grzelków.
NIEDZIELA 15. 03. 2009.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy i Kazimierza Goleń
z racji 75 rocz. ich urodzin i całej rodziny;
Za Parafian.
16.00 Za +Antoninę w 20 rocz. śmierci, Władysława i Zofię Jędrychowicz oraz
Mieczysława Gila.

