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15 lutego 2013 roku odbył się w hali sportowej AWF Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej. Gościem turnieju był Metropolita Warszawski, Abp Kazimierz Nycz. Na
zdjęciu nasi piłkarze w towarzystwie Abp, Rektora AWF, naszego Kanonika Ks.
Krzysztofa oraz wiernych kibiców.
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Przemienienie Pańskie
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 dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, 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,
zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos:
"To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus
znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o
tym, co widzieli.

W kalendarzu liturgicznym jest osobne święto Przemienienia Pańskiego. Przypada 6
sierpnia. Ale dlaczego fragment Ewangelii opowiadający o Przemienieniu Jezusa jest
czytany co roku 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.
Trudne jest życie, gdy wokół tyle niesprawiedliwości i egoizmu. Niełatwo jest
„zatracić swą duszę w Panu”. Ale tylko gdy w Nim trwamy, dokonuje się przemiana
nas samych i środowiska, w którym żyjemy. „Tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!”
— zachęca św. Paweł (II czyt.). To Chrystus był u początku nawrócenia i przemiany
Apostoła Narodów, św. Augustyna, św. Franciszka i tylu, tylu innych... Tak, Jego
musimy słuchać, Syna Bożego! Tak, nasza „ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako
Zbawcy oczekujemy Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na
podobne do swego chwalebnego ciała” (czyt. II). Tak, trzeba nam stać mocno w Panu!
Dla chrześcijanina źródłem przemiany jest więc Chrystus. To On „upewnia nas, że
przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania” (prefacja na II niedzielę
Wielkiego Postu). Post jest szczególnym czasem, kiedy kierujemy nasze myśli i
nadzieje ku Synowi Bożemu. Kościół wzywa nas, byśmy „oczyścili nasze serca od
nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede
wszystkim o wieczne zbawienie” (2. prefacja wielkopostna).
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boga Najwyższego! Szczęśliwi,
którzy w codziennej Eucharystii odnajdują zasadę trwania w Tobie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową
na g. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.
o g. 12.00.
2. Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch.
3. Informuję, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 3 - 5 marca br..
Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek – 05. 03. 2013 r. od g. 8.45. Nauki
Rekolekcyjne wygłosi do nas Ks. Krzysztof Woźniak – proboszcz spod Warszawy.
4. Z racji I piątku miesiąca zapraszamy do Sakr. Pojedn. od godz. 15.15.
5. W następną niedzielę, tj. 3 marca br. zapraszam na spotkanie dzieci I Komun.
z rodzicami po Mszy św. o godz. 12.00.
6. Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na tacę przeznaczoną na parafialne inwestycje.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Piotr Szymański, kawaler i Ewelina Bodera, panna - oboje z par. tutejszej;
Mariusz Grafowski, kaw. z Brzozowa i Iwona Rogulska , panna z Annopola Dużego.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Cytaty mądrych ludzi
Gdy człowiek obrasta w piórka,
nie znaczy, że będą z nich skrzydła.
- Henryk Fiszel
Gdy nie wiem co robić,
to na wszelki wypadek wolę się zachować przyzwoicie.
- Antoni Słonimski

W oczekiwaniu na kolejny mecz.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 25. 02. 2013

……
WTOREK 26. 02. 2013

……
ŚRODA 27. 02. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Krystynę w 5 rocz. śmierci i Czesława Boneckich;
+Mariannę Goleń /int. od mieszkańców ul. Akacjowej/;
+Wiesławę Gierach /int. popogrzebowa/;
+Józefa Grzelkę /int. od synowej z rodziną/;
+Jadwigę Domagała w 1 rocz. śmierci i Edwarda Kowalczyka;
+Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich
i Lewandowskich;
+Jacka i Leszka Sygitowiczów.
CZWARTEK 28. 02. 2013

……
PIĄTEK 01. 03. 2013

16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Mariannę Goleń /int. od Koła Żywego Różańca ze Studzianek/.
SOBOTA 02. 03. 2013

……
NIEDZIELA 03. 03. 2013

9.00 Za +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz cr. Olczaków i Kolbusów;
+Zygmunta Sygitowicza w 21 rocz. śmierci, jego synów Mariana i Zygmunta,
cr. Bisów i Kowalczyków oraz Lecha Ciasia;
+Genowefę Majerowicz /int. od siostry/;
+Lucynę Badełek /int. od córki Ireny z rodziną/;
+Wiesławę Gierach /int. od mieszkańców ul. Szkolnej/;
+Kazimierę i Stefana Matysiaków oraz dziadków Haraśnych;
+Ewę, Józefa, Władysława i Mariana Witkowskich oraz Janinę i Stefana
Melon;
+Mieczysława Piorunowskiego w 6 rocz. śmierci;
+Mariannę Młynarczyk w 1 rocz. śmierci i Jana oraz dziadków
Młynarczyków i cr. Jankowskich;
+Władysława Gieracha w 8 rocz. śmierci;
+Grzegorza Milewskiego z rodziną, cr. Królików, Halinę Romaldowską
oraz Bożenę Bociek;
+Zofię Skoneczną w 4 rocz. śmierci, jej mamę Zofię, Jana i cr. Skonecznych.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimiery Goska z racji 80 rocz.
urodzin.
16.00 Za +Stanisława, Zofię i Stanisława Jankowskich oraz Jana, Tadeusza,
Wojciecha i Mariannę Lipskich.

