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W święto Przemienienia Pańskiego, we wtorek 6 sierpnia, uroczystej Mszy św. odpustowej
przewodniczył ks. Radosław Chałupniak, a wśród kapłanów koncelebrujących Eucharystię byli
także inni księża pochodzący z naszej parafii: ks. Andrzej Grondowski, ks. Wojciech Modelski i
ks. Przemysław Król.

  

– Świętowanie odpustu to radość dla całej naszej wspólnoty parafialnej – podkreślał ks.
proboszcz Adam, witając parafian i gości. – Święto Przemienienia Pańskiego jest świętem
uśmiechu. Pan Jezus uśmiechnął się do swoich apostołów, podzielił się z nimi radością nieba –
mówił w kazaniu ks. Radek, podkreślając, że bardzo cieszy się, że po 20 latach od swoich
prymicji może ponownie być z nami.

  

Ks. Radek zachęcał, by spojrzeć na życie i działalność Pana Jezusa przez pryzmat gór: Góry
Błogosławieństw i Góry Oliwnej czyli góry, z której Chrystus wstąpił do nieba. Pomiędzy nimi są
jeszcze dwie ważne góry: Golgota i Tabor. – Góra Przemienienia jest ważną górą w życiu
każdego człowieka. Myślę, że w czasie naszego życia Pan Bóg nie raz pozwala nam wejść na
Górę Przemienienia, kiedy na modlitwie doświadczamy Jego obecności, czy kiedy przeżywamy
wspólnotę ludzi, którzy tak samo jak my cieszą się wiarą. Pan Bóg daje nam takie chwile i
jesteśmy zaproszeni, by je nosić w sercu, by je zachowywać, one pozwalają nam przetrwać
trudny czas – mówił ks. Radek, który w Roku Wiary podzielił się z nami świadectwem,
opowiadając o tym, co daje mu wiara.

 1 / 2



Zachowujmy w sercach spotkania na Górze Tabor

Wpisany przez Ania
niedziela, 11 sierpnia 2013 08:15

  

– Wiara daje mi możliwość głębszego przeżywania mojego życia poprzez celebrowanie
tajemnic wiary w czasie świąt. Dzięki wierze wiem, jak żyć, wiem, co jest dobre a co złe. Pan
Bóg dał ludziom przykazania, aby ich życie było szczęśliwe – wskazywał ks. Radek,
wymieniając dalej: – Dzięki wierze poznaję niezwykłych ludzi, którzy podobnie jak myślą i
wierzą, z którymi łączy mnie Pan Bóg. Dzięki wierze, mam również dostęp do skarbca różnych
Bożych łask, doświadczam, że Pan Bóg mnie wspiera. Wiara daje mi nadzieję na życie
wieczne. Nasze życie nie skończy się, ale przemieni się w wieczność. Tylko dzięki wierze mogę
tak powiedzieć. A co Tobie daje wiara?

  

Zdjęcia z odpustu - zobacz
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