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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
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.
Ewangelia * Łk 9, 28b-36


Na górze
Jezus - niepozorny, może w zakurzonym płaszczu i zdartych sandałach - nagle na
wysokiej górze ukazał się niezwykły. Uczniowie chcieli zatrzymać Go takim na bardzo długo,
skoro zamierzali ustawić Mu świątynię.
Jak krótko trwała chwila przemienienia Pańskiego. Znowu zobaczyli Go takim, jak co
dzień. "Nie mówcie nikomu o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie" - powiedział.
Stale chcielibyśmy przebywać na takiej czy innej górze przemienienia. Zatrzymać
ziemski tryumf. A jednak trzeba spaść z tej góry. Znaleźć się w szarzyźnie powszedniego
dnia. Czasem w życiowej przepaści, do której się wpada na zbitą głowę, można nagle
przeżyć wielkość, niezwykłość Jezusa. Mówią nieraz: od rozpaczy do nadziei - jeden krok.
Kiedyś Graham Green zapisał: "Wystarczy, żebym wierzył tylko jedną sekundę
- nie trzeba więcej".
***
Nieraz cały naród uświadamia sobie swoją wielkość.
Tęskni za wolnością. Przeżywa swoje przemienienie. Zdławiony - nie upada na duchu.
Przez cierpienia i klęski - dojrzewa.
Jezus umarł ogołocony z ludzkiej chwały - aby zmartwychwstać .
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 102.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały
Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad
grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce
ziemi. Po Mszy świętej będą zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez
misjonarzy.
3. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu
znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych i powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział
w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 1700 i 1900 oraz
Gorzkich żali w niedzielę o godz. 1500. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne
odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po
spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.
5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 31 marca br. Nauki wygłosi dla nas
ks. kanonik dr Adam Kałduński – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Szczegółowy plan
rekolekcji parafialnych dostępny jest także na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
6. We wtorek 19 marca przypada uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze święte o godz. 720 oraz 1700.
7. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 7 20, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 17 00. O przewodniczenie adoracji proszę grupę I.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.
8. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do świątyni
oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do polowych
celebr odpustowych na kalwarii.
9. W tym roku po raz kolejny wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki
połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną
inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać
z Bogiem. Informacje na temat tej Drogi krzyżowej na stronie internetowej (www.edk.org.pl).
10. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom
i jubilatom nowego tygodnia.
11. W minionym tygodniu – w piątek - pożegnaliśmy śp. Tadeusza Wirkusa, lat 71, z Wiela..
Wieczny odpoczynek…
13. Składam serdeczne: Bóg zapłać rodzinom Florek z Dąbrowy oraz p. Barbarze Kolczyk

z Wiela za ufundowanie dwóch nowych żyrandoli do naszej świątyni. Bóg zapłać Braci
z OSP za pomoc przy wrzucaniu pelletu.
13. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” przeznaczoną na dalsze prace
renowacyjne w naszej świątyni. Ostatnia wyniosła 5008 zł. Bóg zapłać!



Msze święte w intencji:
800



Rekolekcje Wielkopostne

Wiele 31 marca – 3 kwietnia Anno Domini 2019

niedziela
17.03.

NIEDZIELA - 31 marca 2019 r.
8:00
10:00
11:30
13:00
15:00

Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką - Wdzydze
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza święta z nauką
Spotkanie dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK – 1 kwietnia 2019 r.
8:30
9:00
10:30
11:00
11:40

Spowiedź dla chorych
Msza święta z nauką dla chorych
Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
Odwiedziny chorych w domach
17:00 Msza święta z nauką
Spotkanie stanowe dla rodziców

WTOREK – 2 kwietnia 2019 r.
8:30
9:00
10:30
11:00
11:40
15:00
17:00

Spowiedź święta
Msza święta z nauką
Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
– 17:00 Spowiedź święta rekolekcyjna i wielkanocna
Msza święta z nauką
Spotkanie dla Róż Żywego Różańca

ŚRODA – 3 kwietnia 2019 r.
9:00 Msza święta z nauką
10:30 Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
11:00 Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
11:40 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
16:30 Modlitwa Różańcowa
17:00 Msza święta z nauką
Zakończenie rekolekcji wielkopostnych

1000
1130
1500
Wdzydze 1300

† Klary – w 29 rocz, śmierci, Augustyna, Pawła, Dominika, Bernarda,
Piotra i Jerzego Kamińskich oraz Jana;
Intencje rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Bernarda – w dniu urodzin i Bolesławy Cieśnik;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
a/ † Grzegorza Hohn, Anny, Jana, Anny i Alberta;
b/ † Zbigniewa Węsierskiego – intencja z pogrzebu;
† Mirosława Sierackiego.

poniedz.
18.03.

720
1700

† Józefa i Łucji Drążków;
† Józefa, Teodozji i Idziego Zgodów;

wtorek
19.03.

720
1700

† Józefa Muchowskiego, rodziców i rodzeństwa;
† Józefa Wróblewskiego;

720
1700

† Józefy i dziadków Badtke ;
Intencja Róży p. Urszuli Jażdżewskiej z Kilczkowych o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

środa
20.03.

720
czwartek
21.03.

1500
1600-1700
1700
720
1700

piątek
22.03.

sobota
23.03.

niedziela
24.03.

1900

Dziękczynna – z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jacka
w dniu 50 urodzin;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia,
Spowiedź święta;
† Stanisława Sałaty, Władysławy i zmarłych z rodziny;
† Wandy i Zbigniewa Miszke;
Droga krzyżowa w kościele
† Gertrudy Mrosewskiej – w 1 rocznicę śmierci;
a/ † Marii i Waleriana Domarosów – w rocznicę śmierci;
b/ † Tadeusza Wirkusa – intencja z pogrzebu;
Droga krzyżowa na kalwarii

720
1700

† Atanazego – w rocznicę. śmierci, Władysławy, Apolinarego
i Tadeusza Narlocha;
† Jana Narlocha – w 4 rocznicę śmierci;

800
1000
1130
1500

† Anny Lorek – w 20 rocznicę śmierci oraz Jana i Jerzego;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† rodziców Muszyńskich, Niesiołowskich i pokrewnych;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
a/ † Augustyna i Cecylii Bielińskich oraz zmarłych z rodziny
Bielińskich i Szczepańskich;
b/ † Karola i Macieja Roków;
† Weroniki Literskiej i Heleny Drążek

Wdzydze 1300

ks. proboszcz Jan Flisikowski

