3. Wzbudzanie w sobie intencji:
a) Poproś, byś mógł Jezusa bardziej kochać i lepiej go naśladować,
b) zatrzymuj uwagę na słowach, które są dla ciebie ważne.
4. Przemieniające spojrzenie.
"Akcja rozgrywa się na dziedzińcu pałacu arcykapłana, który stanowi miejsce
tymczasowego aresztu. Jezus znajduje się w zakątku dziedzińca, obserwując wydarzenia
przy ognisku. Zmierzył się już ze zdradą Judasza w Ogrodzie Oliwnym. Teraz obserwuje
zaparcie się Piotra. Każde słowo ucznia jest kroplą goryczy dla jego serca.
W wieczerniku Piotr zuchwale deklarował pójście z Jezusem nawet na śmierć
(Łk 22,33). Teraz zabiera się jakichkolwiek związków z nim. Otrzeźwienie przynosi
dopiero pianie koguta i spojrzenie Pana. Spojrzenie Jezusa nie ma nic wspólnego
z osądem, jest pełne miłosierdzia. W momencie powołania Piotra spojrzeniu Jezusa
towarzyszyło słowo (Mk 1, 16-17). Teraz nauczyciel spogląda milcząco. Wie, że także
w słabości i gorzkich łzach ucznia objawia się miłosierdzie Ojca. Ono go wkrótce
podniesie, gdy zasiądą razem do śniadania nad Jeziorem Galilejskim (J, 21-15n).
Przyjaźń zostanie odnowiona. Teraz jednak Piotr upada, a każde jego słowo jest jak
wbity w serce Mistrza sztylet. Poproś o łaskę spojrzenia na wszystkie sytuacje życia
oczami Pana. Pozwól, by jego miłosierny wzrok objął także wszystkie twoje upadki,
wszystkie, nawet najmniejsze kompromisy ze złem. To one stanowią krople goryczy
w sercu Jezusa. Niech spojrzenie Mistrza pomoże ci wyjść z każdej szarej strefy
i odnowić przyjaźń z Nim. "
5. Trudna sztuka wnoszenia zniewag:
a) Jezus doświadczył ogromu agresji (np. biczowania pejczami zakończonymi
metalowymi kulkami z haczykami, rozrywającymi ciało), szyderstwa i obelg. Rozświetla
tę godzinę ciemności mocą przebaczenia. Nawet nie myśli o odwecie.
b) Pomyśl o tym, co rodzi w tobie gorycz i frustrację,
c) Wzywaj przebaczający mocy Jezusa. Proś o dar wytrwałości, gdy dotykają cię
oszczerstwa i zniewagi ze strony innych.
6. Cierpienie przemieniony w dar:
a) Jezus wobec oprawców przyjmuje postawę cierpiącego sługi Pańskiego. Nie broni się.
Ufa Ojcu i Jemu składa ofiarę ze swego cierpienia.
b) Przywołaj wszystkie trudności ostatniego czasu, które mogły oddalić cię od miłości
Boga.
c) Proś Go, abyś był w stanie swą gorycz przemienić w dar ofiarowany Ojcu.
"Jezu cichy i pokornego serca, uczeń serce moje według serca Twego".
Na koniec, w duchu zawierzenia, odmów modlitwę "Ojcze nasz".
Na podst. "Medytacji" ks. Rafała Bogackiego (6N/7/2021)
Opracowała Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Marka (Mk 9, 2-10)
Pielgrzymując na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak
żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy;
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie
wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko
między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 28.02.2021r.
INTENCJE MSZALNE:
01. 03. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od uczestników pogrzebu
02. 03. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Haliny Greguś – intencja
od uczestników pogrzebu
04. 03. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera
05. 03. Czwartek
Biały Kościół - godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Staszczyszyna – intencja
od Agnieszki i Mateusza Koziana z Juszczyna
06. 03. Piątek – pierwszy piątek miesiąca
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: O potrzebne łaski i dar zdrowia dla pana Grzegorza Roszko
i jego podopiecznych – intencja od Izabeli Woźniak
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1815: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od Katarzyny i Mateusza Furmanek z Juszczyna
07. 03. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza Zazula
w 6. rocznicę śmierci. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera
08. 03. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki
w 1. rocznicę śmierci
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława, Franciszka,
Stanisława, Edwarda, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny i Wiesławy, zmarłych z rodziny
Michułków
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Kacpra
w 1. rocznicę urodzin. O opiekę Matki Najświętszej dla rodziców: Jowity i Dawida oraz
rodzeństwa: Nicoli, Nadii, Kewina – intencja od dziadków

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątki w Nowolesiu po Mszy o godzinie 1700 i Białym Kościele o godz. 1815.
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach świętych.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św.
w Nowolesiu o godz. 1700, od 1630 możliwość przystąpienia do spowiedzi.
W Białym Kościele Msza o godz. 1815, spowiedź po nabożeństwie.
3. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Nasza duchowa góra Tabor
Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje uczniom, kim naprawdę jest
Jezus. To ma być umocnienie dla uczniów przed „zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co
ujrzeli, nie może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa będą właściwym wyjaśnieniem tych wydarzeń. „Pracuj, trudź
się, znoś także cierpienia i udręki, abyś przez czystość i piękno dobrych dzieł mógł
osiągnąć w miłości to, co oznaczają jaśniejące szaty Pana” – mówił św. Augustyn. Tak
naprawdę nasza duchowa obecność na górze Tabor jest przygotowaniem do trudu życia
apostolskiego, do trudu dawania świadectwa.
Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej pracy ewangelizacyjnej, abym kiedyś
mógł oglądać Cię twarzą w twarz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od paciorka do medytacji
Modlimy się co dnia, ale różnie nam to wychodzi. Czas Wielkiego Postu sprzyja
podejmowaniu wyzwań. Spróbujmy coś zmienić. Oto propozycja księdza Rafała
Bogackiego oparta na fragmencie Ewangelii, opowiadającym o pojmaniu i sądzeniu
Jezusa z perspektywy… Piotra.
1. Przygotowanie do lektury Słowa Bożego:
a) znalezienie zacisznego miejsca,
b) przywołanie myśli o dobrym Bogu, który jest blisko, patrzy na nas z czułością, bo zna
wszystkie nasze strapienia.
2. Przywołanie obrazu (najlepiej z zamkniętymi oczyma):
a) dialog Piotra ze służącą i innymi ludźmi,
b) ukryty w oddali Jezus, który bólem serca to wszystko obserwuje.

