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W tegorocznych refleksjach wielkopost-
nych pozwalamy się „wyprowadzać” na 
biblijne góry. Wydaje się być to ducho-
wym pożytkiem, gdyż w Starym i Nowym 
Testamencie w górach działy się najważ-
niejsze wydarzenia w historii zbawienia: 
od wzgórza Moria, które było świadkiem 
ofiary Abrahama, poprzez szczyt Synaju, 
gdzie Bóg przekazał Izraelowi swoje przy-
kazania, aż po Górę Błogosławieństw, Górę 
Oliwną i Kalwarię, na których przez Jezusa 
Chrystusa dokonywało się nasze zbawie-
nie. Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Po-
stu każdego roku opowiada o niezwykle 
ważnym wydarzeniu w życiu Pana Jezusa 
i Jego uczniów, które miało miejsce na Gó-
rze Przemienienia. Od III w. Tradycja chrze-
ścijańska utożsamia tę górę z Taborem. 
Tabor (po hebrajsku Har Tawor i arabsku 
Dżabal at-Tur) – oznacza „wysoki szczyt”; 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na dom 
dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz za ko-
lejny tydzień ciężkiej pracy we wspomnianym domu dla seniorów. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Wincen-
tego Kucharczyka, lat 84, z ul. Żyrowskiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie…

wyrasta z doliny Ezdrelon, na skraju Ga-
lilei, i samotnie wznosi się on na prawie 
sześćset metrów nad poziomem morza. 
Majestatyczny wygląd góry natchnął Psal-
mistę, który stawiał ją na równi z wyso-
kim szczytem Hermonu, wzywając obie 
góry, by dały świadectwo chwały Bożej: 
„Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na 
cześć Twego imienia” (Ps 89,13). Ta święta 
góra północnych pokoleń Izraela, dla któ-
rych stanowiła punkt graniczny (Joz 19,22), 
związana jest ze sławnym zwycięstwem, 
odniesione tu przez Baraka, wspiera-
nego radą Debory, nad wojskami Sisery 
(Sdz 4,6.12-16). Później stanowiła ośro-
dek kultu bałwochwalczego, ganionego 
przez proroka Ozeasza (5,1). Antioch III, 
król Syrii, w 218 r. przed Chr., a Wespazjan 
w roku 67 po Chr. zajęli ten niełatwy do 
zdobycia punkt strategiczny, podstępem 

sprowadzając jego obrońców w dolinę. 
W wymiarach duchowych dla chrześci-
janina Tabor jest górą umocnienia wiary: 
„Na górze Tabor chodziło o to, aby usunąć 
z serca uczniów zgorszenie krzyża, a także 
ujawnić majestat i dostojeństwo, i w ten 
sposób zapobiec zachwianiu się ich w wie-
rze” – pisał św. Leon Wielki. Grecki mnich 
z Synaju w VII w. rozważał tak: „Dzisiaj 
na górze Tabor Chrystus odnowił oblicze 
piękna ziemskiego i stworzył je na nowo 
jako obraz piękna niebiańskiego. I dlatego 
jest rzeczą słuszną i sprawiedliwą, bym po-
wiedział: «Jakże straszne jest to miejsce! 
To jest właśnie dom Boga i brama niebios» 

Góry w Biblii. Góra Przemienienia –Góry w Biblii. Góra Przemienienia –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________________ _______________________________
(Rdz 28,17). Dziś bowiem Pan prawdziwie 
pojawił się na górze. Dziś natura człowieka, 
niegdyś stworzona na podobieństwo 
Boga, ale zaciemniona przez bezkształtne 
posągi bałwanów, została przemieniona 
w dawną piękność człowieka stworzoną 
na obraz i podobieństwo Boga. Dziś na 
górze natura, zabłąkana na górach przez 
bałwochwalstwo, została przemieniona, 
pozostaje jednak sama sobą i zajaśniała 
w jasności i blasku bóstwa. Dziś na górze 
ten, co został niegdyś odziany w ponure 
i smutne szaty ze skóry, o których mówi 
Księga Rodzaju, przywdział boską szatę, 
ubierając się w światło jak w płaszcz. Dziś 

na górze Tabor, w sposób pełen 
tajemnicy, okazało się, jakie bę-
dzie życie przyszłe w królestwie 
radości. Dzisiaj w sposób zdu-
miewający zgromadzili się na 
górze wokół Boga dawni zwia-
stuni Starego i Nowego Przy-
mierza, niosąc tajemnicę pełną 
cudów niezwykłych. Dziś na 
górze Tabor pojawia się zarys 
krzyża, który przez śmierć daje 
życie: tak jak Chrystus został 
ukrzyżowany pomiędzy dwoma 
ludźmi na górze Kalwarii, tak 
stanął pełen majestatu pomię-
dzy Mojżeszem i Eliaszem”. Widok na Górę PrzemienieniaWidok na Górę PrzemienieniaDuccio di Buoninsegna, Przemienienie Pańskie, 1311 r.Duccio di Buoninsegna, Przemienienie Pańskie, 1311 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

8 marca 8 marca –  II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za †† rodziców Kazimierę i Albina, †† dziadków z obu stron, † siostrę 

Janinę, † szwagra Henryka i † bratową Teresę
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Izabeli z okazji 40. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Barbara Maria Machnik
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joanny z okazji 50. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9 marca 9 marca – poniedziałek– poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę 

i Czesława Kalińskich, † siostrę Bogusławę i jej † męża Marka oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

10 marca 10 marca – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Józefa z okazji urodzin 
oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

11 marca 11 marca – środa
 7.00 – za † Konrada Dreslera [ofiarowana od Anny i Zbigniewa Gromada]

12 marca 12 marca – czwartek
 18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, † jej córkę Krystynę, †† braci Edmunda, 

Franciszka i Józefa, † męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa

13 marca 13 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa [prowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego]
 18.00 – za † męża Henryka Gudaniec w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców 

i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

14 marca 14 marca – sobota
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Grażyny z okazji uro-
dzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-
rzami, tzw. Niedziela «Ad gentes», w tym roku przeżywana pod hasłem: «Eucha-
rystia i misje». Wyrazem wsparcia misji jest organizowana w kościołach w Polsce 
zbiórka ofiar składanych po Mszach św.

 ▪ Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszam jeszcze bardzo gorąco do udziału w tradycyjnym na-
bożeństwie wielkopostnym Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie multimedialne grupy formacyj-
nej wyjeżdżającej w sierpniu do Doliny Kłodzkiej, które odbędzie się w czwartek 
(12 marca) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego 
(sala św. Antoniego).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do 
grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygoto-
wują się i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja br. 
w naszym kościele. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapraszam 
wszystkich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza tworzące się grono chętnych 
do czytania słowa Bożego podczas liturgii. 

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spo-
tkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem gościem specjalnym spotkania bę-
dzie ks. Wojciech Lippa (teolog i historyk sztuki), który wygłosi prelekcję na temat 
sztuki pasyjnej na przykładzie obrazu Rogiera van der Weydena „Zdjęcie z krzyża”.

15 marca 15 marca –  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Magdaleny z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Alfreda Szenkel oraz †† z rodziny
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † Bernarda, † żonę Agnieszkę oraz †† z rodzin Paterok i Bednarek
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