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W niedzielę 20 marca 2011 r., podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez bp. Pawła
Stobrawę i ks. Tadeusza Muca sto młodych osób przystąpiło do sakramentu umocnienia
Duchem Świętym. Zobacz zdjęcia - kliknij .

  

W drugą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach czytana jest ewangelia o Przemienieniu
Pańskim na górze Tabor. Do tej historii sprzed 2000 lat nawiązał w wygłoszonym słowie biskup
Paweł. Przypomniał nam reakcję Piotra, a także słowa Ojca „To jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. To było ważne wydarzenie dla Piotra, Jakuba i
Jana, dotychczas cuda Jezusa, głoszone Słowo, zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania
rozumieli na tyle, na ile pozwalał im ludzki rozum. – Przemienienie było apostołom potrzebne,
bo dzięki niemu ujrzeli bóstwo Jezusa Chrystusa. A dlaczego przypominanie tamtych wydarzeń
jest potrzebne nam? Przecież wierzymy w bóstwo Pana Jezusa, zachwycamy się Jego cudami,
przypowieściami. Ale czy usłyszeliśmy słowa Ojca: „To jest mój Syn umiłowany (…) Jego
słuchajcie”? Czy słuchamy Tego, który jest naszym zbawicielem? – pytał biskup, podkreślając,
że w chwilach trudnych każdy z nas potrzebuje Góry Przemienienia. – Jezus chce nas tam
zabrać i przemienić się wobec nas, byśmy mogli spojrzeć na wielkie sprawy Boże – mówił,
wyjaśniając, że choć w naszym życiu dzieje się to mniej spektakularnie niż w życiu Piotra,
Jakuba i Jana, to musimy szukać tych momentów. Czasem to będzie zaczytanie się w Piśmie
Świętym, czasem dobra spowiedź, albo dobro, które uczynimy drugiemu człowiekowi. – Dziś
również ta świątynia staje się górą Tabor. Drodzy młodzi przyjaciele, stajecie się dziś
uczestnikami wielkich darów Bożych. Będę się modlić, byście u kresu swego życia mogli
powiedzieć: „dobrze Panie, żeśmy Tobie uwierzyli” – zakończył homilię bp Paweł Stobrawa.

      

Przed błogosławieństwem w imieniu wszystkich nowo bierzmowanych Ania podziękowała ks.
biskupowi za przewodniczenie Mszy św. i udzielenie sakramentu, podziękowała ks.
proboszczowi, księżom wikarym, rodzicom, a także całej wspólnocie parafialnej. A po
Eucharystii życzenia młodzieży złożyli opiekunowie ich przygotowań: ks. Marek, ks. Wojtek i ks.
Zygmunt, którzy wręczyli każdemu pamiątkowy obrazek.

  

W czasie Mszy świętej śpiewał chór parafialny Tabor, a w posłudze liturgicznej naszych
ministrantów i lektorów wspierali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego wraz z
diakonem Krzysztofem. W Eucharystii uczestniczył ks. dziekan Edmund Podzielny, a także ks.
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Rudolf Świerc, proboszcz parafii śś. Piotra i Pawła.

  

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest radosnym wydarzeniem, dlatego w środę 23 marca
młodzież spotkała się w domu katechetycznym na wspólnym świętowaniu
. Był tort, były wspomnienia z przygotowań, były i plany na przyszłość. Zobacz zdjęcia - 
kliknij
.
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