
Uzupełnij:  1. „Twarz Jego … jak słońce”. 2. „Z obłoku … odezwał się głos”         
3. „Gdy Apostolowie podnieśli oczy, … nie widzieli, tylko samego Jezusa”.            
4.  Jezus … Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę  5. Piotr rzekł do Jezusa: 
Panie, dobrze, że tu …;  6. "To jest mój Syn umiłowany, Jego …!"   7. Sam Bóg 
powiedział, że Jezus to Jego Syn …  8. Piotr, Jakub i Jan – to … Jezusa.  9. Gdy 
… z góry, Jezus przykazał im, żeby nikomu nic nie mówili.  10. „Nie … nikomu        
o tym widzeniu”.  11. „Wstańcie, nie … się!   12. Wiara bywa … siebie i swojego 
świata 13. Jezus, na Górze Tabor … się w obecności Apostołów.  14. Prorok,       
dla którego Piotr chciał postawić jeden z namiotów; 

Jezus na miejsce 
przemienienia zabrał tylko 
trzech uczniów, a nie całą 
gromadę. – Nie ukazał się 
na dole, gdzie łatwo przyjść 
każdemu, ale na wysokiej 
górze, dokąd trzeba się 
wspinać. – Ukazał się nie        
w pełnym blasku, ale               
w obłoku, we mgle, która 
zasłania oczy. Rąbek swojej 
chwały ukazał tak wysoko, 
że chyba już najdalej od 

oczu ludzkich.  - 
Tymczasem pozwolił się 
ukrzyżować na oczach 

tłumu w samo Święto Paschy, kiedy wszyscy przybyli do Jerozolimy. Zobaczyli 
twarz nie jasną jak słońce, ale ciemną od bólu, szatę nie białą jak śnieg, ale 
czerwoną od krwi. Zobaczyli Go bez Eliasza i Mojżesza, ale z łotrami po prawej        
i lewej stronie, z Janem, który nie chciał budować ani jednego przybytku i nie 
powtarzał: „Dobrze nam tu być”, choć stał obok Matki Bożej.  – Niewidzialna 
potęga Pana Jezusa. Wydaje się, że jej nie ma, a apostołom na górze może się 
to wszystko przyśniło.  – Jednak niewidoczny Jezus wciąż trwa. Przetrwał wojny, 
burze. Stale sądzi nasze sumienia, zagląda do serc wierzącym i niewierzącym. – 
Bez naszych kazań też dałby sobie radę w dzisiejszym świecie. 
 [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.79].                        

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. (Ps 33)                                    

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dar życia Ewangelią … i za dar  
rekolekcji … Pomodlę się za tych, którym jest trudno wejść w klimat czasu 
Wielkiego Postu. Zastanowię się, jak wygląda moje wypełnianie wielkopostnych 
postanowień. 
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Z obłoku świetlanego odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie!" (Mt 17,5)  Mt 17,1-9                      

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 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 im się ukazali Mojżesz                  
i Eliasz, którzy rozmawiali 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.                            

„Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę».” Najpierw jest wezwanie do opuszczenia ziemi 
rodzinnej, a więc swojego świata i swojego poczucia bezpieczeństwa. Stało się 
to udziałem Abrahama i jest udziałem uczniów Jezusa aż po dziś dzień. Potem 
następuje stopniowe zbliżanie się do Boga i Jego tajemnic. W końcu przychodzi 
chwila światła, odsłania się Tajemnica, a rozum zaproszony jest do pokory. 
Wiara bywa traceniem siebie i swojego świata  [O. T. Zamorski OP, Wielki Post 08, s. 50].

Papież Franciszek - Kto podejmuje drogę wielkopostną, zawsze znajduje się na 
drodze nawrócenia. Wielki Post jest „sakramentalnym znakiem naszego 
nawrócenia”, naszej pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba 
ponawiać. Jest to niewątpliwie pielgrzymka trudna i tak powinno być, bo 
miłość wymaga trudu, ale jest to pielgrzymka pełna nadziei. Powiedziałbym 
więcej: wielkopostne wyjście jest pielgrzymką, w której kształtuje się sama 
nadzieja. Wysiłek przejścia przez pustynię - wszystkie próby, pokusy, złudzenia                   
i miraże - wszystko to służy ukształtowaniu silnej, niezłomnej nadziei, na wzór 
nadziei Dziewicy Maryi, która pośród ciemności męki i śmierci swego Syna nadal 
wierzyła i miała nadzieję na Jego zmartwychwstanie, w zwycięstwo miłości Boga. 
Z sercem otwartym na tę perspektywę wkraczamy … w Wielki Post. Czując się 
częścią świętego ludu Bożego, z radością rozpoczynamy … tę pielgrzymkę 
nadziei. Dziękuję.  [Katecheza,  Wielki Post, 01.03. 2017].  
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Św. Jan Paweł II  - Ta radosna perspektywa (spotkanie z Chrystusem) 

zobowiązuje wierzących do czynienia wszystkiego, co możliwe, by już w czasie 

obecnym uzyskać cząstkę przyszłego pokoju. Wymaga to oczyszczenia serca                        
i umocnienia komunii z Bogiem i z braćmi. Temu służą modlitwa i post, do których 
wezwałem wiernych w obliczu wiszącej nad światem groźby wojny. Przez modlitwę 
oddajemy się całkowicie w ręce Boga, i tylko od Niego oczekujemy autentycznego 
pokoju. Poszcząc, przygotowujemy serce do przyjęcia od Pana pokoju najbardziej 
upragnionego dar  i szczególnego znaku nadejścia Jego Królestwa. – [05 marzec 2003].   

  Stefan Kard. Wyszyński – Człowiek ma prawo poznać myśl Bożą,                    
ma prawo pytać, ale gdy otrzyma oświecenie dla swej rozumnej woli i umysłu, 
dobrze czyni skłaniając głowę z głęboką wiarą. [Kromka chleba, III, 23].   
  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty: Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym 
wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia 
i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 
Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie                                   

i nieśmiertelność przez Ewangelię. (2 Tym 1,8b-10)                                                           

II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie "Co Bóg mówi do mnie?": Apostoł 
Paweł przypomina Tymoteuszowi, że posługa Ewangelii wiąże się                               
z udziałem w trudach i przeciwnościach, jakie spotka na swej drodze 
ewangelizator… Pokona je, jeżeli będzie się opierał na mocy Boga. …                            
W Ewangelii, którą przyniósł Jezus Chrystus odnajdziemy też światło, wskazówki 
dla naszego życia doczesnego, które jest drogą ku wieczności,                                         
ku nieśmiertelności, odzyskaną dzięki zwycięstwu Zbawiciela nad śmiercią.                      
- Moje życie Ewangelią? Czy nie oczekuję, że będzie lekkie, łatwe, przyjemne, 
bezbolesne, niewymagające, czyli żadne? Czy nie dziwię się trudnościom, 
przeciwnościom, jakie spotykam żyjąc Ewangelią? Czy dziwię się, kiedy się nie 
pojawiają, bo to może oznaczać, że żyję Ewangelią w sposób fałszywy, 
nieautentyczny, letni? Czy siły i moc do przezwyciężania trudności szukam                        
u Pana Boga? Czy nie usiłuję się z nimi mierzyć, licząc tylko na własne siły                         
i zdolności? …-  Czy nie zagłuszam w sercu wezwania do świętości życia, … 
godząc się na życie przeciętne, pozbawiane ewangelicznego smaku? Czy oprócz 
światła dziennego, światła słonecznego, światła żarówki w swoim codziennym 
życiu wykorzystuję światło, jakie daje Ewangelia Chrystusowa? Czy cieszę się 
tym, że jest we mnie coś, co nigdy nie umiera, dusza nieśmiertelna? Czy 
pamiętam, że i ciało, choć trzeba będzie mu przejść przez bramę śmierci,                                
w Chrystusie wezwane jest do zmartwychwstania? … III - Actio/oratio -                        
Teraz                  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów 
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. (Ps 33)                               
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj  w różnych porach dnia: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana (Ps 33) 

 [x. R. Stankiewicz SDS, http://www.katolik.pl/]. 
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.                                           II NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU    

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w Kościele polskim „Dzień modlitwy, postu                    
i jałmużny oraz solidarności z misjonarzami” – tzw. Niedzielę „Ad Gentes”. Jest to 
szczególny dzień, w którym pamiętamy o 2100 polskich misjonarzach 
pracujących w 94 krajach świata. Możemy ich wesprzeć nie tylko naszą modlitwą 
i postem, ale również naszą wielkopostną jałmużną, która decyzją Episkopatu 
Polski zbierana jest dziś w całej Polsce do puszki. „Bóg zapłać” za wszelką 
pomoc dla polskich misjonarek i misjonarzy! Przed kościołem Zespół Caritas 
zbiera ofiary na ten cel, jak również na dzieła miłosierdzia w naszej parafii.                             
2.  Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele: w niedziele, o 17.00 – 
Gorzkie Żale, w piątki – Droga Krzyżowa dla dzieci o 17.30, a dla dorosłych                          
i młodzieży po Mszy św. wieczornej.                                                                    
3. W kościele wystawiony jest krzyż do adoracji przez okres Wielkiego Postu. 
Przy krzyżu tym tradycyjnie wystawiona jest puszka, do której możemy składać 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. „Bóg zapłać”! Natomiast przy ołtarzu św. 
Antoniego jest kosz na dary serca dla ubogich na świąteczne paczki. Pamiętajmy 
o uboższych od siebie!                                      
4. Od następnej niedzieli Zespół „Caritas” będzie rozprowadzał świece – cegiełki 
na stół wielkanocny, jako wsparcie dla najuboższych dzieci.                                 
5. Za tydzień o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci kl. IIIa. 
Obecność obowiązkowa!                                   
6.  Już dziś sygnalizujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą 
się w dniach od 26 do 29 marca, czyli rozpoczną się za dwa tygodnie. 
Szczegółowe informacje za tydzień.                              
7. Informujemy, że 28 maja (w niedzielę) będzie w naszej parafii przeprowadzona 
akcja Honorowego Krwiodawstwa.

 Bliskie jest Królestwo Boże, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  

 Odpowiedź na pytanie: „Czy wierzysz w Boga?” – wymaga … odwagi. Wejście                     
w świat wiary to przedsięwzięcie niezwykle ryzykowne.                                

Wytrwanie w tym świecie jest ściśle uzależnione od odwagi. Droga wiary 
prowadzi w nieznane, prowadzi na bardzo trudny szczyt spotkania z samym 
Bogiem, szczyt przemienienia. Pokonanie wewnętrznych trudności na drodze 
doskonalenia wiary jest uzależnione od odwagi. Gdy tej cnoty zabraknie, czeka 
człowieka nieunikniona klęska.  [Ks. Edward Staniek].     

                                                                                     
Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które 
inaczej wyglądały z dołu Uczniowie wcale jednak nie zważali na majestat gór, bo 
dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. 
Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna 
sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.                              
[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze, s.80]. 


