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Przemienienie

Przedziwny w swoim czynie: Dlaczego Jezus zabrał na
wysoką górę tylko trzech swoich uczniów? Dlaczego
pozostałych dziewięciu nie mogło być świadkami Je-
go ,,przemienienia”? Przecież Dwunastu było obecnych
także przy wielu innych ważnych wydarzeniach! Od-
powiedź być może jest banalnie prosta: Jezus nie prze-
czuwał, że tak wyjątkowe doświadczenie stanie się Jego
udziałem na szczycie góry. Był nim równie zaskoczony
jak Jego (raczej przypadkowi) towarzysze. Być może
wyrazem Jego zaskoczenia jest też zakaz, aby nikomu

nie rozprawiali o tym, co widzieli. Najpierw trzeba było dokładnie przemy-
śleć to, co się wydarzyło. I być może musiał się nad tym wszystkim dobrze
zastanowić nawet sam Jezus. W każdym razie nie wolno o tym, co się tam
na górze wydarzyło, rozpowiadać jak o sensacji, a
tym samym przegadać i zagadać, i utracić to, co istot-
ne. Tak patrząc na to wydarzenie, Jezus, nawet jako,,
Przemieniony”, nie oddala się od nas, lecz staje się
nam jeszcze bliższy. Tam, na górze, nie chodziło Mu
o to, żeby trzem swoim wybranym uczniom ukazać
swoją prawdziwą, bosko-promieniującą istotę, lecz
raczej sam z całym swoim ciałem i dotąd nieznaną ja-
snością doświadczył, że jest umiłowanym Synem Bo-
ga. A nam, dalekim świadkom tego wydarzenia, wol-
no powiedzieć, że ta bosko-promieniująca istota jest
także naszą prawdziwą istotą, ponieważ wszyscy je-
steśmy umiłowanymi synami i córkami Boga. A to
faktycznie nie jest taką prawdą, o której należałoby
dokoła trąbić, ale powinna ona rozbrzmiewać w na-
szych sercach.

Tego, co istotne...
... nie możemy zatrzymać.
Ani budując namioty, ani
robiąc zdjęcia, ani kręcąc
filmy. To, co istotne, znaj-
duje mieszkanie w naszym
sercu i odzwierciedla się w
naszej duszy.



Czym skorupka za młodu…

„Naprawdę powinniśmy zrozumieć, że miłość
rozpoczyna się od rodziny” powiedziała kiedyś św.
Matka Teresa z Kalkuty. Dobrze jest, jeżeli rodzina
jest miejscem, w którym czuje się miłość, zrozu-
mienie, szacunek i wsparcie. Dobrze jest, jeżeli w
rodzinie dzieci mogą kształtować swoją osobowość
w oparciu o mądry przykład swoich rodziców. To
właśnie rodzice są pierwszymi autorytetami dla swoich dzieci.

Dzieci uczą się przez naśladowanie i to, co zaobserwują w domu rodzinnym,
w dużym stopniu wpłynie na to, jakimi ludźmi będą w przyszłości. Słusznie zauwa-
żył kiedyś św. Augustyn: „Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci”.

Jeżeli dziecko będzie widziało, że rodzice odnoszą się do siebie z serdeczno-
ścią, a nieporozumienia i kłótnie które zdarzają się  w każdej rodzinie kończą się
pójściem na kompromis i pojednaniem, samo będzie życzliwe dla innych, otwarte
na przebaczenie i zgodę.

Jeżeli dziecko zobaczy, że rodzice z szacunkiem odnoszą się także do dziad-
ków, opiekują się nimi w starości i chorobie, samo będzie ich szanowało, a kiedyś
stanie się wsparciem dla swoich rodziców.

Kiedy dziecko będzie widziało rodziców, gdy się modlą i żyją w bliskiej rela-
cji z Panem Bogiem, weźmie z nich przykład, a w przyszłości, często nawet po kry-
zysach wiary, dobrze zakorzenione w Bogu, z dużym prawdopodobieństwem będzie
do niego powracać.

W miarę jak dziecko dojrzewa, autorytet rodzica schodzi na dalszy plan, jed-
nak to, czym nasiąknie ono we wczesnych latach swojego życia będzie w ogromnej
mierze decydowało, jakim stanie się człowiekiem.

Warto zatem, aby w codziennych zachowaniach rodzice starali się być takimi,
jakimi chcieliby widzieć swoje pociechy w przyszłości.

B.W.



Porządek nabożeństw
25.02.2018 – 04.03.2018

niedziela 25 lutego 2018 – II Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Jana Grabacz w rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Annę Burdzik, Norberta Noga,

dziadków Blana, Burdzik i zm. z rodzin Foltys Burdzik.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 26 lutego 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji Parafian.

wtorek 27 lutego 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Herberta Cieśla, ojca Ernesta, 2 żony, Kazimierza Ostrowskiego i

pokrewieństwo Cieśla-Krybus.
środa 28 lutego 2018 – Dzień powszedni

07:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Krybus, rodziców i rodzeństwo z obu
stron, Annę i Joachima Rumpel, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 1 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frą-

czek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
piątek 2 marca 2018 – Dzień powszedni

07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
16:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.

(szkolna) Za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Marię i Rudolfa Borzi-
gursky, siostry Jadwigę, Annę i Marię, brata Henryka, zm. z pokrewieństwa
Borzigursky-Mucha-Marek-Depta-Lachowski.

sobota 3 marca 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca MMP, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Franciszkę i Jana Weihser, Jadwigę i Emanuela Dyrska, syna i synową,

Marię i Pawła Roesler, Engelberta Swolana, Mateusza Lach, Annę i Józefa
Murawski, Leona Tumulla, synową Elżbietę, Annę i Karola Janik, Annę i Au-
gustyna Rzytki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 4 marca 2018 – III Wielkiego Postu
07:30 Za zm. Marię i Karola Tumulla, 3 synów, Elżbietę Tumulla, dziadków z 2

stron, Alfreda Nowak, żonę Małgorzatę, Zbigniewa Dzydzyk, Jadwigę i Ema-
nuela Dyrska, syna Jerzego, żonę Zofię i zm. z pokrewieństwa Tumulla-
Dyrska-Janik.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm.
dziadków z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo Gali-Wallach.

10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Ludwi-
ka Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda, Je-
rzego Koska i pokrewieństwo.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
25.02.2018 – 04.03.2018

Dzisiaj kolekta na opał a po Mszach św. zbiórka do puszek na misyjne dzieło po-
mocy Ad Gentes. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diece-
zjalne instytucje. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj na
godz. 14:00. W piątek na godz. 16:15 zapraszam na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z zaleckami za zmarłych, a po nim Mszę św. szkolną.

We wtorek na godz. 18:00 zapraszam do salki na próbę parafialnej scholi
liturgicznej.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych. Zgłoszenia jak zwykle
w kancelarii parafialnej albo w zakrystii.

Również w piątek po Mszy św. spotkanie formacyjne dla uczniów VI i
VII kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Fundacja Parafialna w Łanach, Koło Emerytów Łubowice i DFK Grzego-
rzowice serdecznie zapraszają na wyjazd do kina BAŁTYK w Raciborzu
na projekcję filmu „Ignacy Loyola” w niedzielę 11.03.2018 r. o godz.

14.00. Organizowany jest wyjazd autokarem z Łubowic o godz. 13.40. Cena: 20 zł.
Informacje o zapisach na plakacie w gablotce.
Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie bezpośrednio
po Mszach św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (02.03, godz.
18:00) Szweda Ewa, Wochnik Barbara, Zymełka Jolanta, Wochnik Danie-
la, Skupień Agnieszka, Otwinowska Trauta, a w piątek za 2 tygodnie

09.03, godz. 18:00) Karabulut Maria, Kowalczyk Jolanta, Burda Hildegarda, So-
bocik Gertruda, Basista Joanna, Spach Beata.

Koła DFK Grzegorzowice i Łany serdecznie zapraszają na wycieczkę do Zakopa-
nego w dniach 28-30.04.2018 r. Koszt wyjazdu: 300 zł. Bliższe informacje na pla-
kacie w gablotce.

W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-
rzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywamy ją pod hasłem: Uczniowie - Misjona-
rze mocą Ducha Świętego.

Osoby mówiące językiem niemieckim i szukające lub chcące zmienić pracę bądź
pracujące za granicą z dala od swoich rodzin zachęcam do zapoznania się z oferta-
mi pracy opolskich firm, na stronie pracujwopolu.pl. Firmy gwarantują atrakcyjne
wynagrodzenie, umowę o pracę, komfortowe warunki, stabilne zatrudnienie oraz
dodatki w postaci np.: prywatnej opieki medycznej, kart sportowych czy dofinanso-
wania kursów językowych i branżowych. Więcej informacji na pracujwopolu.pl
oraz pocztą elektroniczną na gospodarka@um.opole.pl.


