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WIADOMOŚCI Z FARY
W drodze do transfiguracji

Być świętym znaczy być „całym”. Być świętym to po prostu być tym,
kim z racji stworzenia powinno się być. Nie być świętym jest wbrew naturze.
Być świętym znaczy być „całym”, jednolitym, uczynionym jedną całością.
Jesteśmy cali, pełni, kiedy istnieje jedność i harmonia między różnymi poziomami naszej istoty, gdy życie wewnętrzne rozkwita i odsłania swój blask
na zewnątrz. Bycie pełnym człowiekiem nie polega tylko na uporządkowaniu
zewnętrznej warstwy naszej osobowości, ale przede wszystkim na odkryciu
głębi naszej istoty i pozwoleniu, aby ona wyłaniała się i wypełniała nas całych.
W oczywisty sposób dokonało się to w odniesieniu do Jezusa na Górze
Przemienienia. Ojciec i Duch, żyjący w głębi Syna, roztoczyli swój blask i rozświetlili całą Jego Osobę. On zawsze był przeniknięty życiem Bożym, jednak
w momencie przemienienia stało się to widoczne na tym świecie.
Jednakże i my nosimy w naszym wnętrzu Boski skarb i na tej samej
górze mamy nauczyć się, jak on ma nas rozświetlać i przemieniać. Jezus na
Górze Przemienienia nie jest sam, zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Pragnie, byśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, byśmy już teraz ujrzeli Jego chwałę, która jest również naszą chwałą. To Jego ostatnia i największa modlitwa
do Ojca (por. J 17, 24). Nie ma innej chwały, oprócz Jego chwały. Im bardziej
się w Niego wpatrujemy, wsłuchując się w Niego i będąc Mu posłuszni oraz
pozwalając, aby Jego życie nas przenikało, tym bardziej On nas rozświetla i
stajemy się coraz prawdziwszymi ludźmi; takimi, jakimi mamy być według
Jego zamiaru.
Proces uświęcania, a więc droga do tego, by być w pełni człowiekiem,
to progresywna transfiguracja. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych
też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi […], a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
Transfiguracja rozpoczyna się w naszym chrzcie i zasiewa w nas ziarno
przemienienia. Ziarno to musi jednak kiełkować i wzrastać, i to my jesteśmy
odpowiedzialni za ten wzrost. Jeżeli wiernie dajemy się prowadzić Duchowi,

to jesteśmy coraz bardziej kształtowani na obraz przemienionego Pana i sami
stajemy się przemienionymi ludźmi. Transfiguracja jest darem i zadaniem.
Jednak przemiana nie dokona się w nas, jeżeli będziemy martwić się o
to, czy jesteśmy „płomienni” czy nie. Będziemy przemieniani, gdy w wierze,
wpatrzeni w Boską chwałę Jezusa, będziemy spoglądać na wszystko przez jej
pryzmat, będziemy budzić się z naszego zasklepienia w sobie i zobaczymy, jak ze
wszystkich stron otacza nas Jego chwała.
Czyżby nierealne było życie, w którym wszystko jest światłem, szczęściem, błogosławieństwem i radością? Tu na ziemi doskonałości nigdy nie będzie, o tym wiemy aż nazbyt dobrze. A jednak jest możliwe, aby zostać tak przemienionym wewnętrznie, że niebiańskie życie coraz bardziej będzie przenikało
całą naszą osobę, i to pośród codziennych spraw i obowiązków. Może nie wszyscy zakładają, że dojdą tam jeszcze za swego ziemskiego życia, a jednak warto
być na to nastawionym i dążyć do tego celu, ponieważ jego cząstka zawsze jest
już obecna dla każdego, kto zmierza właściwą drogą. Bóg wysyła też nieustannie
swoich posłańców, którzy świadczą o takim życiu; ludzi, którzy może w szczególny sposób są obdarzeni łaską, by zachęcać nas w trakcie drogi.
W Jezusie wszyscy jesteśmy przemienieni
Człowiek jest stworzony na obraz Boga. Ewangelista Jan i Apostoł Paweł
przyjmują to z całą powagą, ale równocześnie wskazują, że człowiek nie jest obrazem Boga w absolutnym i ostatecznym znaczeniu tego słowa. Tylko Jezus jest
doskonałym obrazem, to w Nim wszystko zostało stworzone. Jezus – mówi św.
Jan – jest słowem Ojca, w którym On wypowiedział siebie w pełni. On jest obrazem Boga niewidzialnego – pisze św. Paweł. Tylko w Nim i przez Niego chwała
Boża spływa na ludzkość.
„On, który jest obrazem Boga niewidzialnego, jest zarazem doskonałym
człowiekiem, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone przez grzech pierworodny. Ponieważ w Nim natura ludzka została przyjęta, a
nie odrzucona, tym samym także w nas została wyniesiona do wysokiej godności.
On sam bowiem, Syn Boży, poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób
z każdym człowiekiem”. Każdy człowiek nosi głęboko w swoim wnętrzu życie
Chrystusa, ale, jak mówi św. Jan od Krzyża, w niektórych czuje się On jak u siebie w domu i może działać tak, jak tego chce, w innych natomiast jest jak ktoś
obcy. I to od nas zależy, jak w naszym wnętrzu czuje się Chrystus.
Na Górze Przemienienia widzimy, do czego powołany jest człowiek nie
tylko w jakiejś odległej przyszłości, ale w pewnym stopniu już w obecnym życiu. Pełna transfiguracja należy do nieba, ale ona już teraz się rozpoczyna. Pełny
proces uświęcenia, jak wspomniano, jest stopniową transfiguracją, by być coraz
bardziej rozświetlonym przez Tego, który przyszedł na świat jako światłość prawdziwa, rozświetlająca każdego człowieka. W tradycji zakonu karmelitańskiego

jest to bardzo wyraźnie wyrażone: celem karmelity jest zabiegać o czystość serca, aby na tyle, na ile to możliwe, już w tym życiu mieć uczestnictwo w chwale
Bożej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVIII Niedziela Zwykła
05. sierpnia 2012

1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających w naszym mieście i okolicy. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej
pogody.
2.
W poniedziałek 6. sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Tego dnia nasza wspólnota parafialna przeżywać będzie odpust. Msze św.
o godz. 6.30,7.00, 8.00, 10.00 i po południu: 15.30, 17.00 oraz suma odpustowa o 18.30. Przewodniczyć jej będzie ks. prał. Piotr Krupiński, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach, prepozyt tamtejszej
Kapituły Kolegiackiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w środę 8. sierpnia św. Dominika,
prezbitera, w czwartek 9. sierpnia św. Teresę Benedyktę od Krzyża, dziewicę
i męczennicę, patronkę Europy, w piątek 10. sierpnia św. Wawrzyńca, diakona
i męczennika, w sobotę 11. sierpnia św. Klarę z Asyżu, dziewicę.
4.
Spotkanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia Bożego w przyszłą niedzielę 12. sierpnia o godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego. Tego dnia kolekta
przeznaczona będzie na KUL.
5.
Pragnący podjąć drogę powołania kapłańskiego proszeni są o osobiste
zgłoszenie się do księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu do 31. września 2012 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.
6.
Jak już wcześniej informowaliśmy organizujemy pielgrzymkę do Ziemi
Świętej, która odbędzie się w dniach od 14. do 21. lutego 2013 roku. Program
i informacje umieszczone są w gablocie. Zapisy w biurze parafialnym.
7.
W związku z odpustem Przemienienia Pańskiego w poniedziałek
6. sierpnia biuro parafialne będzie nieczynne.
8.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika katolickiego „Niedziela”, oraz naszych „Wiadomości z Fary”. Dochód z ofiar składanych za naszą
gazetkę parafialną przeznaczony jest na wydruk gazetki oraz wyjazd rekolekcyjny
w sierpniu nad morze Liturgicznej Służby Ołtarza z naszej parafii.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zdzisławę Sankiewicz,
l. 60, Barbarę Andraszyk, l. 82, Marię Małecką, l. 48, Zbigniewa Kwaśniewskiego, l. 85. „Wieczny odpoczynek…”.
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Dziękczynna za 18 lat Jakuba Pawłowskiego z prośbą O Boże bł. i opiekę Matki Bożej na dalsze
lata życia
+ Bernard Szenfeld
+ Ks. kan Feliks Miszewski w dniu urodzin
Dziękczynna za otrzymane łaski
+ Marianna w 17 r. śm i Franciszek Muszyńscy; zmarli z rodziny Szyplińskich
+ Alojzy Skamarski – 24 r. śm; Joanna Skamarska i Alfons Weiss
SUMA ODPUSTOWA – ZA PARAFIAN
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla
Eugenii z okazji urodzin
+ Helena Jakubowska
O laskę wytrwania w powołaniu zakonnym, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla s. Adaminy
Malickiej i potrzebne łaski dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Za Ojczyznę i o wiarę, nadzieję i miłość dla syna Jacka
+ Leopold Lidtke w 20 r. śm i Bolesław Łepkowski
+ Leokadia Otka – 11 r. śm; zmarłych z rodziny Otka i Wolskich
+ Maria i Kazimierz Gerka
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jagoda – int. od Marii
+ Sylwester Jankowski – popogrzebowa
+ Grzegorz Przystalski – 1 r. śm
+ rodzice: Julianna i Franciszek Kłodawscy; brat Alfons Kłodawski
+ Władysław Kępczyński i zm. z rodziny
Z proś. o światło Ducha Św. i łaski potrzebne w pomyślnym ukończeniu studiów dla Wioletty
+ Franciszek, Marianna i Halina Kawka; Stanisława Majewska
+ Julia Górecka – 2 r. śm
+ Maria Sendzikowska – 7 r. śm; mąż Władysław oraz Zygmunt Alichniewicz z okazji urodzin
+ Konrada i Michał Pechmann
+Anna Wilczewska – 20 r. śm
+ Józefa i Jan Zdziebłowscy
+ Jan Freter – 40 r. śm i Modesta Freter – 11 r. śm
+ Andrzej Papierowski; Jan Werle i zmarli dziadkowie Cyranowscy
+ Benedykt Ładziński – 8 r. śm
+ Henryk Alichniewicz- 1 r. śm; rodzice: Zofia i Kazimierz Alichniewicz
+ Barbara Andraszyk – int od syna Szymona z rodziną
+ Piotr Stożyński w 8 r. śm
O dar żywej wiary dla: Marina, Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z rodzinami; Joanny,
Tomasza, Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną
+ Gerard Miraszewski - popogrzebowa
Rezerwacja
+ Wiesław Skonecki i zm. z rodziny Skoneckich
+ Janina i Antoni Pinkowscy i zm. obojga stron
+ rodzice: Michał i Wiktoria; Mieczysław i Helena Majewscy oraz Szarlota Jażdżewska
+ Jakub w rocz. śm. i Julia Garncarz i zm. z rodziny z obojga stron
Rezerwacja
SUMA – ZA PARAFIAN
+ Franciszek Zalewski – 18 r. śm
+ Alfons Adelmann – 50 r. śm
Rezerwacja
+ Edmund Mrówczyński – 4 r. śm
+ Wawrzyniec Nowak i zmarli z rodziny Nowak
Rezerwacja

