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„Panie, dobrze, że tu jesteśmy.”

II  N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

E WA N G E L I A :  Mt  17,  1  -  9

Przemienienie Pana Jezusa jest pomostem między działalnością 
nauczycielską, a dziełem Odkupienia. Na świadków tego 
wydarzenia wybiera tylko trzech uczniów, których wyprowadził 
z dala od ludzi „na wysoką górę”. To co zobaczyli uczniowie, 
spowodowało zawołanie pełne zachwytu: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy”. Po trudach wspinaczki Apostołowie są szczęśliwi. 
A gdy z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem umiłowa-
nym, Jego słuchajcie!”, upadli na twarz bardzo przerażeni. 
Przed chwilą szczęśliwi, teraz przerażeni. Dlaczego? Wszystko 
minęło, kiedy „Jezus dotknął ich i powiedział: „Wstańcie! Nie 
bójcie się!”” Warto zastanowić się nad własną sytuacją. Czy 
odkrycie obecności Boga (rozległ się głos) żyjącego we mnie 
jest źródłem mojej przemiany? A może jestem tym przerażony? 
Wielki Post to czas, abym pozwolił się przeprowadzić do 
własnego przemienienia. „Wstańcie! Nie bójcie się!” Tajemnica 
góry Tabor powtarza się w Eucharystii, a jej uczestnicy powinni 
słyszeć głos: „Jego słuchajcie”. Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Królestwo Jezusa 

wzrasta dzięki miłości.”

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Mojżesz dokonuje wielkich dzieł 

w służbie Izraela 

nie w latach młodości, 

ale w podeszłym wieku.”

„

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 21 MARCA

DLA DOROSŁYCH
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY 
O GODZ. 1900

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI
O GODZ. 1645

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/
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NOWY PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU

W ostatnią środę Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, metropolita 
poznański, został wybrany nowym 
przewodniczącym Konferencji 
Episkopatu Polski. Jego kadencja 
potrwa 5 lat. Przez ostatnie 10 lat 
funkcję tę pełnił Ksiądz Arcybiskup 
Józef Michalik, metropolita 
przemyski.

Przez ostatnie 10 lat Ksiądz Arcybi-
skup Stanisław Gądecki był zastępcą 
Przewodniczącego Episkopatu. 
Ma 65 lat. Urodził się w Strzelnie 
k. Bydgoszczy. Kapłanem jest 41 lat, 
a biskupem 22 lata.  Święceń 
kapłańskich w Gnieźnie udzielił mu 
Sługa Boży Ksiądz Prymas Stefan 
Wyszyński. Studiował biblistykę 
w Rzymie i Jerozolimie. Jest doktorem 
teologii biblijnej.

Od 2006 roku przewodniczy Komisji 
ds. Duszpasterstwa Episkopatu 
Polski, która co roku opracowuje 
program duszpasterski dla Kościoła 
w Polsce. 

Ksiądz Arcybiskup zauważa, że 
odpowiedzią na sekularyzację 
i ateizację w Polsce musi być 
głoszenie kerygmatu, czyli podsta-
wowych prawd Ewangelii.

Zwraca też uwagę na ludzi ubogich. 
„Ewangelia domaga się, aby ubodzy 
byli w samym sercu Kościoła i to nie 
tylko jako obiekt domagający  się 

pomocy, ale jako pełnoprawni 
członkowie wspólnoty” – mówi. 
Przypominając przestrogę papieża 
Franciszka, iż jeśli „caritas” nie znajduje 
się w centrum posługi Kościoła, to 
jego świadectwo słabnie, a Ewangelia 
przestaje być dla ludzi pociągająca, 
stwierdził, że w Polsce jest wielu 
kapłanów i świeckich, którzy rozu-
mieją przesłanie Ewangelii o ubogich. 
„Niestety, nie jest to postawa po-
wszechna. Czasami jej brak widać 
nawet u młodych księży, którzy 
– przede wszystkim pragną samo-
realizacji. Chcą ograniczyć swoją 
posługę duszpasterską tylko do 
tych gałęzi duszpasterstwa, które
przynoszą im satysfakcję, a od innych 
zadań uciekają. Tymczasem 
duchowieństwo winno ciągnąć 
wszystkich w górę; w szczególności 
w ich pracy na rzecz włączenia 
do wspólnoty wszelkiego rodzaju 
ubóstwa.”

Po ostatniej wizycie polskich biskupów 
u papieża Franciszka, podczas której 
papież wyraził opinię, że Kościół 
w Polsce dysponuje olbrzymim
potencjałem wiary, Ksiądz Arcybiskup 
stwierdził: „Pochwały są miłe, ale 
one nie powinny nas usypiać. Ojciec 
Święty zwrócił bowiem uwagę na 
potrzebę większej komunii duchowej 
i jedności między biskupami. Te 
słowa są sygnałem ostrzegaw-
czym. Nikt z biskupów nie chce 
wprowadzać podziałów w sposób 
zamierzony. Każdy biskup pragnie 
jak najpełniej przedstawić naukę 
Magisterium Kościoła. Rozbież-
ności, jeśli są, nie pojawiają się w 
przestrzeni „wiary nauczanej”, ile 
raczej w przestrzeni „wiary apliko-
wanej”, czyli pośród sposobów jej 
realizacji w przestrzeni publicznej. 

Chodzi o aplikację wiary w odnie-
sieniu do konkretnych wydarzeń 
społecznych, politycznych, gospo-
darczych czy kulturowych. Biskupi 
często indywidualnie zabierają 
głos na te tematy, według swojej 
własnej, osobistej oceny, bez 
koniecznej, uprzedniej konsultacji 
w gronie Episkopatu. W ten sposób 
głos biskupów w tych sprawach nie 
jest jednobrzmiący. Zresztą praw-
dopodobnie w Kościele nigdy nie 
istniała tego rodzaju monotema-
tyczność. Czasami z tej różnorod-
ności może zrodzić się nawet coś 
pożytecznego. Może to doprowadzić 
np. do rozwoju doktryny społecznej 
Kościoła. Problemem jest natomiast 
zbytnie angażowanie się niektó-
rych biskupów po stronie jakiejś 
opcji politycznej. Kościół nie powinien 
nigdy sobie na to pozwalać. Jest to 
nieszczęście, które krytykowane 
jest przez Stolicę Apostolską 
i samego Ojca Świętego. Kościół 
jest powszechny i dlatego nie 
może wiązać się z jakąś polityczną, 
partykularną wizją świata. Kościół 
jest posłany do wszystkich. Nie 
znaczy to, że winien traktować 
każdą propozycję programową 
tak samo. On powinien uchować 
się od naiwności i trzeźwo oceniać 
programy każdej partii w perspe-
ktywie Ewangelii.”

Abp Gądecki jest wielkim promo-
torem parafialnych rad duszpa-
sterskich, które istnieją tylko 
w ok. 80 proc. polskich parafii. 

Zna wiele języków obcych, włada 
biegle łaciną, greką i hebrajskim, 
zna też włoski, angielski, niemiecki 
i rosyjski.

opr

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Boże, 
dziękuję, że troszczysz się 

o moich rodziców.”
dziękuję, że troszczysz się 

TYLKO DLA DOROSŁYCH „Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.”
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Na polskiej ziemi
Na naszej ziemi,
Z której to Papież - Polak się wywodzi
Tak często Krzyże spotykamy;
W katedrach, kościołach, kaplicach
a również w biurach, czy przedszkolach,
szkołach, przy polnych drogach, czy przy szosach.
I niemal w każdym polskim domu też.
W każdym zakątku Polski dokoła
Krzyż Chrystusowy zdobi ściany,
A na nim Chrystus Ukochany,
Którego tak wielbimy, czcimy.
On przecież życie oddał za nas...
Byśmy szczęśliwi byli kiedyś 
(a może wkrótce już?).
Tam, w przecudownym Bożym Niebie,
słonecznym, ciepłym, pełnym piękna;
Gdy po tym ziemskim życiu
Nasz Dobry Ojciec Niebieski 
zabierze wszystkich nas do siebie.
Krzyż naszą tarczą i obroną
I niezawodną każdemu osłoną.
Modlimy się do niego,
bo na nim Chrystus tak nam drogi,
taki zabiedzony, umęczony,
z bólu skręcony i pochylony...
A na Nim Ran Świętych tysiące.
I współczujemy Mu, że się męczył, 
konając godzin kilka, w strasznych boleściach
nie do opisania!
Dziękujmy Mu gorąco, że życie swe oddał
za ludzi w ofierze.
A więc choć trudno tak po ludzku sobie wyobrazić
to okrucieństwo Męki Jezusowej,
Kochajmy Go za Jego Dobroć,
Kochajmy Najświętszego Chrystusa całym sercem
przez długie, czy krótsze nasze życie.
Kochajmy Go naprawdę szczerze!
Zbawicielu! Dzięki Ci za wszystko!

UWIELBIENIE 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Katarzyna Wilczyńska

Wszystko ma swoją przyczynę. Coś się dzieje 
dlaczegoś; coś się dzieje, bo coś...

To bardzo dobre pytania w życiu: Po co? Dlaczego 
coś robisz? Tak zwane pytania terapeutyczne, 
uspokajające...

Gdy jest jakiś problem, grzech, to on jest jak drzewo. 
Ma swój korzeń, wielki i gruby pień oraz małe gałązki.

Idąc z grzechem do spowiedzi, czy zwyczajnie 
próbując rozwiązać problem, bardzo często 
zabieramy się, niestety, za gałązki – żeby je przyciąć, 
oczyścić... Często myślimy, że to pomoże, załatwi 
sprawę, uwolni od grzechu...

A trzeba wziąć się za pień drzewa, za pielęgnowanie 
korzeni...

Dopóki nie dotrze do głębi Twego serca, że masz 
być, jak Bóg, że jedyną drogą Twego życia jest bycie 
świętym, dopóty nie będziesz wiedział, co trzeba 
w życiu czynić...

DRZEWO

xp

Gdy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża, 
nowe obowiązki wymagały sił.

Nagła śmierć Jana Pawła I 
po zaledwie 33 dniach pontyfikatu

była wielce wymowna.
Plan wybudowania w letniej rezydencji papieża 

– w Castel Gandolfo – basenu kąpielowego 
wywołał krytykę Jana Pawła II. 

Zaczęto oskarżać Papieża o rozrzutność i... egoizm. 
A Jan Paweł II odpowiadał: 

- Papież potrzebuje ruchu. A nowe konklawe będzie 
kosztować dużo więcej.

opr.

PAPIEŻ HUMORU 
BŁ. JAN PAWEŁ II I BASEN

Myśl św. Wincentego Pallottiego:

„Chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych, 
odzieżą, by przyodziać nagich, napojem, by orzeźwić 
spragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołą-
dek słabych, delikatnym puchem, by przynieść ulgę 
osłabłym członkom zmęczonych, niosącym zdrowie 
lekiem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, 
chromych, głuchych i niemych, światłem dla oświecenia 

niewidomych na duchu i ciele, życiem, by wszystkie 
martwe stworzenia na nowo powołać do życia łaski 
Bożej.”

Powyższe słowa św. Wincentego powinny być 
umieszczone w Przysiędze Hipokratesa. Obowiązkowe 
i z miłością przez służby medyczne w życiu codzien-
nym stosowane, niewątpliwie miałyby zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie.

Przyrzeczenia złożone Bogu nie mogą być lekceważone 
przez człowieka.

Najwyższy czas zweryfikować Przysięgę i umieścić
w niej Boże paragrafy.

ZE SKARBCA 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO...
ABYŚMY ZDROWI BYLI… 

Jadwiga Kulik
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DRODZY CZY TELNICY,  DRODZY PARAFIANIE!
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

16 marca 2014r. - NIEDZIELA
Św. Patryka, biskupa
Imieniny: Izabela, Oktawia
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 12, 1-4a
PSALM 33, 4-5.18-19.20 i 22
2 Tm 1, 8b-l0
EWANGELIA: Mt 17, 1-9

17 marca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zbigniew, Patryk
LITURGIA SŁOWA:
 Dn 9, 4b-10
PSALM 79, 8-9.11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

18 marca 2014r. – WTOREK
Imieniny: Edward, Anzelm, Cyryl
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 1, 10. 16-20
PSALM 50, 8-9.16bc-17.21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

19 marca 2014r. – ŚRODA
Św. Józefa, Oblubieńca NMP
Imieniny: Bogdan, Marek
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM: 89, 2-3.4-5.27 i 29
Rz 4, 13. 16-18. 22
EWANGELIA: Łk 2, 41-51a
lub Mt 1, 16.18-21.24a

20 marca 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Aleksandra, Klaudia
LITURGIA SŁOWA: Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

21 marca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Lubomir, Benedykt
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
PSALM 105, 16-21
EWANGELIA: Mt 21, 33-43. 45-46

22 marca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Bogusław, Katarzyna
LITURGIA SŁOWA:
Mi 7, 14-15. 18-20
PSALM 103, 1-4. 9-12
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dziś o godz. 1400 w kawiarence parafialnej spotkanie w ramach 
„kursu przedmałżeńskiego”.

2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców.

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, Nowenną do św. Józefa i Nabożeństwem 
papieskim z racji 16. dnia miesiąca, dzisiaj o godz. 1700. Taca zbierana 
w czasie tego Nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie Grobu 
Pańskiego.

4. W poniedziałek i wtorek Nowenna do św. Józefa o godz. 1745.

5. W środę, 19 marca - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona 
naszej parafii. Msze święte odpustowe o godz.: 630, 800, 930, 1100 (suma 
odpustowa z udziałem zaproszonych gości) i 1800. Tego dnia o godz. 1700 
w kawiarence parafialnej odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów 
na ministrantów i lektorów, związane z organizacją Uroczystości 
wprowadzenia w posługi.

6. W piątek Droga krzyżowa:
 dla dorosłych – o godz. 730 i 1730; 
 dla młodzieży – o godz. 1900 (w kaplicy Świętej Rodziny); 
 dla dzieci – o godz. 1645. 
7. W sobotę, 22 marca, o godz. 1900, w kaplicy Świętej Rodziny będzie 

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla młodzieży. Zapraszamy serdecznie.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta 
w intencji s. Lidii Śpiewak CR z okazji jej imienin.

9. W przyszłą niedzielę, 23 marca, rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne dla dorosłych. Rekolekcje poprowadzi ks. Andrzej 
Daniewicz SAC – pallotyn z Warszawy.

10. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza na kurs 
dla małżeństw, które chcą doświadczyć na nowo jedności, w terminie 
28 - 30 marca, organizowany w naszej parafii. Więcej informacji na 
stronie internetowej radom.galilea.pl.
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