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KOMENTARZ DO EWANGELII…
Dzisiaj w drodze ku Wielkiemu Tygodniowi, Liturgia Słowa
Ewangelia: Mt 17, 1-9
mówi nam o Przemienieniu Jezusa Chrystusa. I chociaż
kalendarz liturgiczny przewiduje dzień świąteczny dla
uczczenia tego wydarzenia (6 sierpnia), już teraz zaprasza się nas do rozważenia tej
samej sceny w powiązaniu z wydarzeniami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Naszego
Pana.
Zbliżały się dni zbawczej Męki Jezusa. On sam zapowiedział ją wyraźnie sześć dni przed
wejściem na Górę Tabor: powiedział im, że «musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie» (Mt 16,21).

1965 r. milenijna
1000 lat Chrztu Polski

1981 r.
koralowo-perłowa

1982 r.
600-lat obecności Obrazu

Ale uczniowie Jego nie byli jeszcze gotowi, aby widzieć, jak ich Pan cierpi. On, który
zawsze współczuł z opuszczonymi, który przywracał biel skórze zniszczonej przez trąd,
który otwierał na światło oczy tylu niewidomych, i który przywracał sprawność
sparaliżowanym członkom, nie mógłby przecież teraz pozwolić, aby Jego ciało zostało
oszpecone od uderzeń i chłosty. A jednak On stwierdza jednoznacznie: «Muszę wiele
wycierpieć». Nie do pojęcia! Niemożliwe!
Jednakże nawet pomimo tego braku zrozumienia, Jezu dokładnie wie, w jakim celu
przyszedł na świat. Wie, że musi wziąć na siebie wszystkie słabości i ból, które
przytłaczają ludzkość, ażeby móc ją uświęcić i w ten sposób uratować ją z błędnego koła
grzechu i śmierci; tak, aby zwyciężona śmierć już więcej nie trzymała na uwięzi ludzi,
którzy przecież zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

2005 r. bursztynowa
350-lat Obrony Jasnej Góry

2010 r. wdzięczności
Wotum narodu

2018 r. perłowa
replika skradzionej sukni z 1909

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)

Dlatego też, Przemienienie Pańskie jest wspaniałym obrazem naszego odkupienia, gdzie
Ciało Pańskie ukazuje się w blasku zmartwychwstania. Tak więc, jeśli Jezus zapowiedzią
Swej Męki wywołał niepokój w Apostołach, tak blaskiem Swojej boskości utwierdza ich
w nadziei i daje zapowiedź radości paschalnej, chociaż, ani Piotr, ani Jakub, ani Jan nie
wiedzą dokładnie co oznacza…. zmartwychpowstanie (por. Mt 17,9). Z pewnością
wkrótce się dowiedzą!

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…
 Serdecznie witamy w naszej wspólnocie diakona Patryka Ważyńskiego, który ma
praktyki w naszej parafii w okresie Wielkiego Postu.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 07.15

9.03.2020

17.00

WTOREK

18.00
07.15

10.03.2020

17.00

 Zachęcamy do zapisywania się na pielgrzymki pasyjne organizowane przez parafię:
 21 marca pielgrzymka do Lichenia, wyjazd z ks. diakonem
60 zł, wyjazd o 5.00 spod Groty, powrót późnym wieczorem, zapisy (593 459 941)
 28 marca pielgrzymka do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej, wyjazd

18.00

z Apostolstwem Dobrej Śmierci i ks. diakonem
60 zł, wyjazd o 6.00 spod Groty, powrót około 21.00, (zapisy 500 223 914)
 4 kwietnia pielgrzymka do Sanktuarium Kalwaryjskiego we Wielu na Mszę Świę-
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tą przed Łaskami Słynącym Obrazem MB Pocieszenia oraz na Drogę Krzyżową na

18.00

Kalwarii, wyjazd z ks. Pawłem i ks. diakonem
30 zł, wyjazd o 12.00 spod Groty, powrót około 17.00. (zapisy 538 105 060)
 Od 15 do 25 marca z powodu mojej nieobecności zastępował mnie będzie w obowiązkach proboszcza ks. wikariusz.
 Krąg Arasmusa organizuje wyjazd do kina "Remus" w Kościerzynie, na film
"Najświętsze Serce Jezusa". 26 marca, godz. wyjazdu 10.00. Koszt 25 zł.
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 Można zabrać do swoich domów wielkopostne skarbonki Caritas.
odbywa się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku na rzecz sześcioletniego Oliwiera Zelewskiego.
 SPOTKANIA FORMACYJNE:
 dla ministrantów i lektorów w środę o godz. 18.30.
 dla dzieci prowadzone przez Panie Katechetki w czwartek o godz. 18.00.
 dla wszystkich, którzy w tym roku mają przyjąć sakrament bierzmowania
w piątek o godz. 19.00. Młodzież zapraszamy na Drogę krzyżową o godz. 20.00.
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Zapisy u Marii, tel. 667 641 905.
 Dzisiaj w godzinach od 10.00 do 18.00 na terenie Hali sportowej w Przodkowie
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 dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, w niedzielę o godz. 18.50
 Wszystkim Kobietom życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask
i czerpania ze wzoru jakim jest Matka Najświętsza.

12.15
15.00
18.00

+ za Leona
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Mariusza w 30
urodziny
+ za męża Alojzego oraz rodziców z obojga stron
+ za zm. z rodzin Okroy, Grzegowskich i Szwichtenberg
1) + za Sabinę Plichta z okazji urodzin
2) O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski dla żyjących oraz wieczny pokój dla
zmarłych członkiń Róży Różańcowej Matek, P. Gołaszewskiej
1) + za zm. z rodzin Węsierskich i Myszk
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny
+ za Stanisława Langa, Leokadię i Wiktora Gogolińskich
1) + za Edwarda Dymek (int. od P. Marii Zielińskiej z rodziną)
2) O łaskę zdrowia dla Wioletty
1) Z podz. za dar życia i sakr. chrztu świętego z prośbą o dary Ducha Świętego i łaskę
zdrowia
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny
+ za ojca chrzestnego Ambrożego Szwichtenberg
1) + za Henryka Serkowskiego
2) + za Waleskę Malc
1) + za Teresę
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla zakładu pracy
+ za Wacława Arent (int. od siostry Marii z rodziną)
Droga krzyżowa dla dzieci
1) + za męża Alfonsa, jego rodziców, rodzeństwo oraz syna Marka
2) + O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodzin Piekarskich i Stolc
Droga krzyżowa dla dorosłych
1) + za Halinę i Piotra Węsiora 2) + za Józefę Dymek (r. śm.) i Mieczysława
Droga krzyżowa dla młodzieży i pracujących
+ za Edwarda Dymek w 30 dzień po śmierci
1) + za Józefę, Kazimierza, Tadeusza Deja
2) + za Kazimierza Leszkowskiego oraz rodziców z obojga stron, braci i siostrę
Wiktorię a także o zdrowie i Boże błog. dla wnuczki Zuzi
1) + za Józefę i Józefa Bucior oraz Klarę i Jerzego Lewna
2) + za rodziców i brata Darka
+ za żonę Gertrudę i zm. z rodziny Wróbel i Pelcer
+ za Jana, Małgorzatę i Romana Erdmann
1) + za Wacława i Stanisława 2) + za Zbigniewa, Kazimierza i Macieja Myszk
1) + za Zdzisława Zielińskiego (18 r. śm.) oraz Krystynę i Zygmunta Blok
2) O Boże błog. dla córki Hanny i umocnienie w powołaniu
1) + za Piotra i zm. z rodziny Kraśkiewicz, Wrońskich i Formella
2) + za Jerzego Biernat (2 r. śm.)
Gorzkie Żale
+ za Zbigniewa Lemann, teściów, rodziców i brata Stanisława

