Bóg wysyła swoje Słowo zaadresowane na twoje imię i nazwisko…
On cię zna. On zna historię twojego życia i twoje sprawy. On pragnie osobiście mówić do twojego serca. Intymnie. Szeptem.
Kolega, który jest policjantem, opowiadał mi następujące zdarzenie. Otóż pojechał do Świnoujścia na
imieniny przyjaciela. Po hucznych obchodach wracał do Krakowa. Miał wszystko zaplanowane. Musiał
wstać rano o wpół do piątej, żeby zdążyć na prom, którym miał dopłynąć na pociąg. Zerwał się z łóżka
spóźniony.
Biegnie pędem do portu, dobiega, patrzy, a prom jest tak metr od brzegu. Niewiele myśląc – musiał
przecież zdążyć na pociąg – odbił się, skoczył i… w tym momencie prom przybił do brzegu. Kolega
uświadomił sobie, że z rozpędu wskoczył na prom, który dopiero przypływał.
Czasami w naszym myśleniu o Bogu jest tak, że wyobrażamy sobie, że On nam ucieknie. I że tylko
dzięki temu, że się strasznie postaramy i staniemy na rzęsach, uda nam się Go pochwycić. Tymczasem Bóg,
którego poznajemy w Słowie wcielonym, nie jest Bogiem, który się oddala. On jest Bogiem, który
przybliża się nieustannie. Ta Jego tendencja, ta cudowna cecha Boga, który sprawia, że On jest coraz bliżej
nas, jest też potęgą i źródłem naszej siły w codziennym zbliżaniu się do siebie. Boska bliskość staje się siłą,
która potrafi natchnąć nasze serca pragnieniem, aby zbliżyć się do siebie. Zwłaszcza tam, gdzie staliśmy się
sobie obcy.
Pamiętamy wszyscy przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz, w swojej permanentnej zabawie i
swoim dostatku znajduje się nieskończenie daleko od biedaka, który leży u bram jego pałacu. Niby blisko
fizycznie, ale jego nieczułość wykopała między nimi przepaść. Bóg, którego poznajemy jako objawiającego
się Zbawcę, mówi: „Zstąpiłem i przyjrzałem się z bliska”. Jest poruszony udręką i cierpieniem swojego ludu.
Uświadom to sobie: Bóg jest poruszony twoim cierpieniem.
Bóg przemawia językiem bardzo osobistym. Przemawia przez proroków, którzy przybliżają Słowo
Boga ludowi w jego konkrecie i historii. Przemawia także poprzez natchnienia – Bóg przemawia do
człowieka na ucho. Jezus mówi: „To, co wam mówię na ucho, głoście na dachach”.
To jest ta cudowna zdolność Boga, żeby zaadresować swoje Słowo osobiście do nas. I bądź
pewny, że On przygotował swoje Słowo zaadresowane właśnie na twoje imię i nazwisko. I to Słowo dojdzie
do twojego serca. Bóg poprzez swoje Słowo pragnie zbliżyć się do ciebie. Pragnie być ci bliski. On nie chce
głosić ci z wyżyn jakiejś obiektywnej prawdy i mądrości. On pragnie szeptać do twojego serca.
To wielka radość, kiedy po wygłoszonych rekolekcjach ludzie przychodzą i mówią: „Zupełnie, jakby
ojciec mówił to do mnie”. To nie ja mówiłem do ciebie, to Duch Święty przyniósł do twojego serca swe
Słowo. On cię zna. On zna historię twojego życia i twoje sprawy. On pragnie osobiście mówić do twojego
serca. Intymnie. Szeptem.
Czytanie Słowa Bożego to otwartość na spotkanie serce w serce z Bogiem. Bóg szepcze do
ciebie swoje Słowo intymnie i pragnie twojej intymnej odpowiedzi. Pragnie, abyś wszedł z Nim w ten
cudowny, zbawczy dialog. Spodziewaj się Słowa, które przyjdzie do ciebie – w sposób bardzo bliski.
Pamiętaj, że ilekroć twoje serce jest poruszane przez Słowo Boga, to zawsze jest znak Jego bliskości przy
tobie.
Fragment książki o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP pt. „Boska intymność”, wyd. Fides.
Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00 ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00; piątek - 9.00 - 17.00
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Mt 17, 1-9
Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy,
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu,
aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Medytacja nad Słowem Bożym
Jezus przemienił się wobec swoich uczniów na górze, którą w zgodzie z tradycją chrześcijańską
pierwszych wieków lokalizuje się jako górę Tabor, choć nigdzie w ewangeliach nie ma wzmianki o jej
nazwie.
Ukazał się w towarzystwie Mojżesza, twórcy Prawa, i Eliasza, pierwszego z grona proroków,
a to oznacza, że całe Prawo i Prorocy, czyli cały Stary Testament, znajduje swoje wypełnienie w
osobie Jezusa i na Niego wskazuje.
Obłok jest symbolem Bożej obecności, stąd też głos dochodzący z obłoku jest głosem Boga
Ojca, który wzywa ludzi do posłuszeństwa swemu jedynemu Synowi.
Jezus przemienia się ukazując swoje bóstwo, aby umocnić wiarę uczniów w Jego pochodzenie
i misję w obliczu zbliżającej się męki i śmierci. Jak można wnioskować, dotychczas spełniane przez
Jezusa cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia, chodzenie po morzu, są jeszcze niewystarczającym
argumentem, by Jego uczniowie, wobec dramatycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia, nie załamali
się i nie uciekli.
Ukazuje im zatem swoje bóstwo, ale zarazem zabrania o tym mówić do momentu, dopóki nie
powstanie z martwych. Można powiedzieć: dziwny i niezrozumiały zakaz – przecież kiedy
zmartwychwstanie, to już nie trzeba będzie nikogo przekonywać co do Jego bóstwa!
Widocznie Jezus pragnie, aby ci trzej wybrani: Piotr, Jan i Jakub, sami umocnieni duchowo na
Taborze, umacniali potem wiarę pozostałych uczniów po traumatycznym doświadczeniu Golgoty. Ale
umacniali nie słowami, lecz postawą.
Tabor to też umocnienie naszej wiary w Jego bóstwo i wezwanie do przemiany: tej duchowej.
ks. Wojciech Michniewicz
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Intencja
1) + Leokadia Rychłowska (r. ur.)
2) + Sylwester Rożek
3) + Magdalena Kaźmierska
+ Irena Nowak
1) + Jadwiga Fender i zm. z rodziny Parlińskich i Bosiackich
2) + Zbigniew Podlawski
1) + Marian Kurdykowski
2) + Roman Liske
+ Anna Węglewska (1 r. śm.)
+ Domicella Misztal
1) + Zm. z rodz. Cieślewiczów
2) + Ewa Tomczak
+ Małgorzata Kozłowska
1) + Maria Czechańska
2) + Zm. z rodz. Małeckich, Daniuk, Kaczmarek
+ Barbara Białopolska
1) + Maria Czechańska
2) + Andrzej Fischer
+ Genowefa Kołodziejska
1) + Piotr Ostaszewski
2) + Paweł Świątek
+ Małgorzata Kozłowska
1) + Bożena Kaczmarek i zm. z rodziny
2) + Zbigniew Szygenda
O całkowite zaprzestanie grzechu aborcji w Polsce
1) + Krystyna Ciechanowska
2) + Marian Dopieralski (10 r. śm.), Dorota, Maria, Adam, Elżbieta
+ Mariola Chojnacka
1) + Antonina, Walenty Potyrała
2) + Małgorzata Kozłowska
1) + Jarosław Orczykowski
2) w int. Anieli Nowickiej z ok. 85 rocz. urodzin
Chrzest: Patrycja Stobik
Dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Bartosza i Michała

Ogłoszenia duszpasterskie
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Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc,
abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie
słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty.
Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. o godz. 17.00 razem z Chrystusem i
Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16.00 rozpamiętujemy
mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych
nabożeństwach. W przyszłą niedzielę, poniedziałek i wtorek przeżywać będziemy rekolekcje
wielkopostne, które poprowadzi ks. Zbigniew Garczarek.
W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi.
Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją
posługę.
Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki dla
wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym wystawiony jest kosz, do
którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą stanowić prezent
świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy. Także jako jałmużnę wielkopostną
można wrzucić ofiary do skarbony pod figurą Serca Pana Jezusa, które po Wielkanocy zostaną
przekazane wyłącznie na wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii. Tym zajmie się Parafialny
Zespół Caritas.
Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o
wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o
kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i
Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 17.30.
Zbiórka przy bramie Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów przy ul. Chociszewskiego.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie zaprasza na Drzwi Otwarte w dniu 10 marca 2020 r.
od godz. 16.30.
W czwartek 13 marca przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego
polecajmy w naszej modlitwie.
7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, który był naszym arcybiskupem w latach 1948 – 1981. Codziennie w
naszej parafii przed mszą św. o godz. 8.00 przypominamy nauczanie kardynała Wyszyńskiego.
Pragniemy również wziąć udział w tej uroczystości, dlatego też prosimy o zgłaszanie się chętnych, którzy
chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jednocześnie informujemy, że przejazd odbędzie się pociągiem
specjalnym z Gniezna do Warszawy Centralnej. Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa
Wielkopolskiego koszt przejazdu wynosi 5 zł w obie strony.
Wyjazd o godz. 4.00 z Gniezna, przyjazd do Warszawy o godz. 7.25. Powrót z Warszawy o godz.
19.05, przyjazd do Gniezna o godz. 22.37.
Pragnę poinformować, że w dniach 13.07 -19.07.2020 r. organizujemy coroczną pielgrzymkowycieczkę.
W tym roku proponujemy Zamojszczyznę i Lwów. Szczegóły na programach wyłożonych na stoliku.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zapisy do 15 marca 2020 r.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca ofiary z przeznaczeniem na
fundusz remontowo-budowlany.
W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
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Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.
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