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Góra Tabor 

W kalendarzu liturgicznym jest osobne święto 

Przemienienia Pańskiego. Przypada 6 sierpnia. 

Zrozumiałe, 

że wtedy 

czyta się 

podczas 

Mszy 

świętej opis 

wydarzenia 

na górze Tabor. Ale dlaczego fragment Ewangelii 

opowiadający o Przemienieniu Jezusa jest czytany 

co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu? 

Najprostsza odpowiedź brzmi: ponieważ Wielki 

Post to czas szczególnej przemiany człowieka. To 

dni "metanoi”, radykalnej zmiany sposobu 

myślenia, przemiany ludzkiego serca. Jaka jest 

istota tego przemieniania? Po pierwsze - wiara, 

która nie stawia żadnych ograniczeń. Wiara na wzór i na miarę Abrahama. "Abram 

uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę”. Tę samą zasadę Bóg stosuje do 

każdego człowieka, który zdobędzie się na odwagę i całkowicie uwierzy. Z każdym 

zawiera przymierze. Abram otrzymał obietnicę "kraju od Rzeki Egipskiej aż do 

wielkiej rzeki Eufrat”. Chrześcijanin otrzymuje jeszcze większą obietnicę - 

królestwa Bożego. Cóż większego może obiecać Bóg? Na ziemi jesteśmy tylko 

pielgrzymami. Nie tutaj znajduje się cel naszej wędrówki. Wszystko, co ziemskie, 

przeminie. Zarówno to, co dobre, co sprawia przyjemność, daje zadowolenie, 

przynosi satysfakcję, jak i to, co złe, niemiłe, niebezpieczne, trudne. Przemienienie 

 

Kalendarz liturgiczny: 

24 II – 2 III II Tydzień Wiel-

kiego Postu 

Cytat tygodnia: 
 

„Dopóki możliwe jest 
nasze uzdrowienie, po-
wierzajmy się Bogu, 
naszemu Lekarzowi, i 
nie zapominajmy oddać 
Mu należytą cześć.” 
 

Św. Klemens Rzymski 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 24 lutego 2013 
800  ++ Wiktoria, Władysław, Czesław i zmarli z rodziny  
930  o bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Ewy z okazji 37r.ur. 
1100  + za zmarłych z rodziny Perwejnis i Cybulskich 
1230 +  Eugeniusz Chyliński w 9r.ś.  
1230 ++ Genowefa i Marian Woźniak, Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz  
1800  ++ Józefa(k), Julia, Ksawera(k), Wincenty  
 

Poniedziałek, 25 lutego 2013 
700  
1800    
 

Wtorek,  26 lutego 2013 
700   o bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Mirosława Wnęka  
1800 + Teresa Dymiter w 30d.p.p.   
  

Środa, 27 lutego 2013 
700  + Jerzy Bartnicki  
1800 + Janina Żylińska    
 

Czwartek, 21 lutego 2013 
700  
1800  + Ludwig Gnoiński  
 

Piątek, 01 marca  2013 
700    
1800 o bł. Boże dla Ks. Radosława od Margaretek  
 

Sobota, 02 marca  2013 
700  + 15r.ś. Teodor Kuczmarski  
1800 o bł. Boże dla Ks. Radosława 
 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


Jezusa na górze Tabor było zapowiedzią Zmartwychwstania. Zapowiadało 

przemianę Chrystusa. Po Zmartwychwstaniu Jego ciało różniło się od ciała 

człowieka. Jezus wchodził mimo drzwi zamkniętych, pojawiał się i znikał, umiał 

sprawić, by raz Go rozpoznawano, a innym razem nie rozpoznawano... Podobną 

przemianę naszego ciała zapowiedział święty Paweł Apostoł. To Jezus, ten sam, 

który przemienił się w obecności Apostołów na górze Tabor, "przekształci nasze 

ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On 

także wszystko, co jest, sobie podporządkować”. Każdego czeka takie 

przemienienie, bo ojczyzna każdego jest w niebie, nie na ziemi. 

 

Święci znani… i nie znani  

Św. Aleksander, biskup 

Aleksander urodził się w 250 r. Był biskupem 
Aleksandrii. Nazwę Aleksandria nosi 
kilkadziesiąt miast, które założył Aleksander 
Wielki (356-323 przed Chrystusem). W tym 
wypadku mowa o Aleksandrii egipskiej. W 
dziejach pierwszych wieków chrześcijaństwa 
miasto to odegrało wybitną rolę. Wystarczy 
wspomnieć, że po Rzymie w Martyrologium 
Kościoła jest najczęściej wspominane obok 
Konstantynopola. Samych biskupów tego 
miasta, wyniesionych do chwały ołtarzy, jest 
jedenastu. Wśród nich są św. Atanazy, doktor 
Kościoła (+ 373), św. Cyryl, doktor Kościoła (+ 
444) i św. Jan Jałmużnik (+ ok. 616). Od 
pierwszych lat swojej młodości Aleksander 
poświęcił się służbie Bożej. Zajmował wśród 
kleru aleksandryjskiego za rządów św. Piotra, a potem św. Achilla, wybitne 
miejsce, skoro po śmierci tego ostatniego został wybrany jego następcą (313). 
Największą zasługą św. Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy 
Ariusza i z całą stanowczością je zwalczał. Gdyby biskupi Kościoła na Wschodzie 
poszli jego śladem, herezja Ariusza nie wyrządziłaby Kościołowi Chrystusowemu 
tyle krzywdy, zaoszczędziłaby mu wielu ran. Ariusz pochodził z Cyrenajki (Afryka), 

ale kształcił się w Aleksandrii. Tam też został wyświęcony na kapłana. Kiedy Ariusz 
zaczął publicznie głosić swoją błędną naukę, że Pan Jezus nie jest Synem Bożym 
naturalnym, ale tylko z adopcji, św. Aleksander zwołał synod, na którym nauka 
Ariusza została potępiona (320). Naukę tę potępił również pierwszy sobór 
powszechny, zebrany w Nicei w roku 325. Cesarz skazał Ariusza na wygnanie, a 
jego pisma jako heretyckie nakazał spalić. Aleksander wyróżnił się nie tylko jako 
żarliwy obrońca czystości wiary, ale również jako doskonały administrator i 
duszpasterz. Wystawił w Aleksandrii największy kościół ku czci św. Teonasa. Do 
mnichów, żyjących w wielkich koloniach w Egipcie, posyłał kapłanów. Zwołał synod 
biskupów Egiptu i Libii (320). Zostawił także 70 listów do różnych hierarchów, które 
stanowią cenne źródło dokumentalne dla poznania ówczesnych dziejów. Wśród 
nich jest list do cesarza Konstantyna I Wielkiego z prośbą o inicjatywę zwołania 
soboru powszechnego, co się też stało (325). Na tym soborze w Nicei w imieniu 
św. Aleksandra przemawiał diakon Kościoła aleksandryjskiego, św. Atanazy, 
wykazując błędy Ariusza, które zostały potępione. Atanazy właśnie po Aleksandrze 
objął stolicę biskupią w tym mieście. Aleksander pożegnał ziemię dla nieba 18 
kwietnia 326 roku. W ikonografii przedstawiany jest z rylcem w dłoni. 

HUMOR 

 
Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega z płonącego budynku. Żona 

mówi do męża: 

- Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 15 lat wychodzimy gdzieś razem... 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Wielkiego Postu 
 

1. Nabożeństwa wielkopostne: w piątek droga krzyżowa dla 

dzieci o 1630 , dla dorosłych o 1730 i dla młodzieży o 1900. 

Gorzkie żale w niedzielę o 1730. 

2. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na 

Fundusz „Ad Gentes” – dzieło pomocy dla misji świętych. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę  i w 

kwocie 2239 zł.  
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