Pan moim światłem i zbawieniem moim (Ps 27);
Uzupełnij: 1. Jezus wziął z sobą … Jana i Jakuba 2. Z obłoku odezwał się głos: To jest
Syn mój … Jego słuchajcie! 3. W chwili, gdy … się głos Boga-Ojca, Jezus znalazł się
sam. 4. Z obłoku … odezwał się głos Boga-Ojca 5. Dwóch mężów: Mojżesz i Eliasz …
z Jezusem. 6. „To jest mój Syn … Jego słuchajcie”. 7. Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu,
dobrze, że tu … 8. Piotr rzekł do Jezusa: Postawimy trzy … jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza 9. Wygląd twarzy Jezusa się … a Jego odzienie stało się
lśniąco białe 10. W chwili, gdy … się ten głos (Boga), Jezus znalazł się sam. 11. Piotr
i towarzysze w owym czasie nikomu nic nie … o tym, co widzieli. 12. Piotr, Jan i Jakub
zachowali … 13. Jeden namiot miał być dla Jezusa, jeden dla Mojżesza, a jeden dla …
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zobaczyli Jezusa na górze,
chcieli Go tam zatrzymać,
zbudować
Mu
namiot
i wpatrywać się w Niego
godzinami. – I my nieraz
chcemy zatrzymać Jezusa
przy sobie i tylko uwielbiać
Go
w
modlitwie.
Tymczasem Jezus stale
się wymyka. Trzeba za
Nim
iść.
–
Historia
przemienienia Pańskiego
zdarzyła
się
przecież
w drodze do Jerozolimy,

gdzie Jezus miał być ukrzyżowany. –
W dziewiętnastowiecznych modlitewnikach nazywano Jezusa Eucharystycznego
„Więźniem tabernakulum”. – Jednakże tabernakulum to raczej brama, przy której
spotykamy się z Jezusem, żeby pójść za Nim tam, gdzie On iść zamierza.
Olśnienie jest najczęściej chwilą. Wiara – trudną drogą. Naprawdę wierzymy po
ciemku. – Gdyby zatrzymano Jezusa i proroków w trzech tryumfalnych
świątyniach, to nie byłoby Wielkiego Piątku, zmartwychwstania, odkupienia, mszy
świętej, chrześcijaństwa … [x J. T.].
* - Uczniowie zapomnieli na górze o
poranku, o otaczającej ich przyrodzie. Zobaczyli inną rzeczywistość, przedtem
przez nich niedostrzeżoną. – Myślę, że są przynajmniej trzy chwile w naszym
życiu, kiedy wszystko, co nas otacza, staje się najważniejsze. – Zamiast słowa
„przemienienie” posłużmy się słowem „odsłonięcie”. – Czy nie odsłania się nam
inna rzeczywistość w chwili zagrożenia życia, wtedy, kiedy spotykamy Boga w
człowieku, i wtedy, kiedy sam Bóg daje znać o Sobie w naszym życiu? - [x Jan
Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze, 2005, s.228]. Będę szukał oblicza Twego,
Panie (Ps 27)
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Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: " To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie".(Mt 17, 5);
Łk 9, 28b-36
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy
się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się
oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego
chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr
rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem,
co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się,
gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest
sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli
o tym, co zobaczyli
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i w ten sposób związuje się obietnicą
wierności. Na górze Tabor Bóg objawia swoją chwałę, do uczestnictwa w której
zaprasza także nas. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy podobni do Abrahama
jesteśmy ludźmi obietnicy. Trzeba tylko, abyśmy jak Abraham wyruszyli w drogę.
Jeśli zaufamy Bogu i podążymy drogą, na którą On nas zaprasza, doświadczymy
przemiany. Idąc nią, upodabniamy się do Tego, w kogo się wpatrujemy.
Wpatrujmy się w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy tacy jak On; bo Bóg jest
Bogiem wiernym. [O. P.Ciesielski OP; Ł.Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post 2004, s. 47];
Ojciec Franciszek - «Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości,
wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech,
który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) - i objawia się jako chciwość,
pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych,
a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób
i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa
za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych,
którzy są przez nią zdominowani. - Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje
objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem": "Jeżeli
więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
minęło, a oto stało się nowe" (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich
objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć się na
nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas
właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez
pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy
Paschalnej. [z Orędzia na Wielki Post 2019];

św. Jan Paweł II - « Drodzy bracia i siostry! Nie bójmy się iść razem z Nim (Jezusem)
aż do Jerozolimy (por. Łk 18,31), przyjmując Jego wezwanie do nawrócenia, abyśmy mogli
bardziej przylgnąć do Boga, świętego i miłosiernego, zwłaszcza w tym czasie łaski, jakim
jest Wielki Post. Ufam, że wszystkim pozwoli on usłyszeć Chrystusowe wezwanie do
otwarcia serca każdemu człowiekowi będącemu w potrzebie. Prosząc Maryję, by otoczyła
swą niebiańską opieką zwłaszcza tych, którzy nie mają domu, z całego serca udzielam
wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa. [Orędzie Ojca Świętego na W. P. 1997].
Stefan Kardynał Wyszyński – Nie wolno nam oczekiwać łatwej drogi.
We wszystkim mamy bowiem się upodobnić do Chrystusa, który dźwigał krzyż na swoich
ramionach. Kapłani muszą odczuwać ciężar grzechów swoich owiec. Musimy ugiąć się
pod tym ciężarem. To jest nasza męka wielkopostna, to jest nasz krzyż i nasza ofiara. …
Jeżeli nie odczujemy ciężaru tego krzyża, jeżeli nie poddamy się tej męce, jeśli męki tej
nie zapragniemy - nie będzie wyzwolenia z grzechu. [z listu na Wielki Post 1952].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie
Duch Święty. II - Meditatio – Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" Jezus jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym wcielonym w człowieka, który w swoim
ziemskim życiu mógł ukazać swoją boską chwałę tym, którym chciał. Taki naoczny dowód
był Apostołom, a poprzez nich całemu Kościołowi, bardzo potrzebny - świadomość,
że boska rzeczywistość jest dostępna ludziom, jeśli tylko Bóg zechce ją udostępnić,
a człowiek zdobędzie się na wysiłek jej przyjęcia. Oczywiście wysiłkiem tym jest wiara.
- Ale czy wiara jest przez nas właściwie rozumiana? –- Czy jestem szczerze wierzącym
katolikiem, który zna i poważnie traktuje swoje przekonania? – …
- Czy wiem, że najważniejszym aspektem wiary jest więź człowieka z Bogiem ?…
- Czy z pełnym zaufaniem i bez lęku oddaję siebie Bogu? - czy pozwalam, by właśnie
On zajął centralne miejsce w moim życiu? ...– na to pytania odpowiada dzisiejsza
Ewangelia. Żeby uwierzyć, trzeba osobiście spotkać się z Bogiem, wejść z Nim
w bezpośrednią relację … Wymaga to jednak sporego wysiłku – jak w tej scenie
Przemienienia. Najpierw trzeba wyjść na wysoką, samotną górę, oderwać od codziennych
trosk i uciech życia, dalej - trzeba się modlić, ale nie tylko odmawiając pacierze, lecz
trwając w wyciszeniu … I wreszcie trzeba być gotowym przyjąć Boga, zrobić Mu miejsce
w swoim życiu, rozbić dla Niego namiot. Przy czym, nie chodzi o to by uciekać od realiów
życia. Wręcz przeciwnie, zaraz potem trzeba do tego życia wracać – ale przemienionym
przez Boga … III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce,
aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa
psalmu: Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? (Ps 27)
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Usłysz, o Panie, kiedy głośno
wołam, zmiłuj się nade mną (Ps 27)
[wg Ks. M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2013].
KALENDARIUM:
19. 03. – wt. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.Pismo Święte niewiele mówi o św. Józefie i nie odnotowuje ani jednego jego słowa. Mimo
to jest on bardzo pięknym świadkiem wiary; kimś, kto potrafi wyrzec się swoich własnych
życiowych planów, aby oddać się całym sobą odkrywaniu i wielkodusznemu pełnieniu woli
Boga. Św. Józef to jeden z ubogich Pana. Sercem wyczekiwał przyjścia królestwa
Bożego, a Bóg w przedziwny sposób wypełnił jego pragnienie, powierzając mu opiekę nad
Mesjaszem i Jego Matką. W ten sposób hojnie wynagrodził św. Józefa już tu, na ziemi,
bowiem udział w Bożym dziele jest już sam w sobie zapłatą ze strony Boga. [M. Zachara
MIC, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 90-91];
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17 MARZEC 2019

1. W 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!
2. W dniu dzisiejszym o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Kom.
Św. dla dzieci ich rodziców.
3. Dziś na Mszę św. o g. 18.00 zapraszamy młodzież i wolontariuszy ŚDM.
cd. spotkania w Sali parafialnej.
4. W najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej naszej
parafii.
5. 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 bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
6. 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!
7. Od dzisiejszej niedzieli Zespół „Caritas” rozprowadza świece – cegiełki na
stół wielkanocny, jako wsparcie dla najuboższych dzieci. „Paschałki” i „jajeczka”
są w cenie 12,- i 14,- złotych.
8. Już dziś sygnalizujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii
odbędą się w dniach od 31 marca do 3 kwietnia, czyli rozpoczną się za dwa
tygodnie. Szczegółowe informacje za tydzień.
9. W najbliższą sobotę o g. 11.00 zbiórka ministrantów i kandydatów.
10. Wychodząc naprzeciw prośbom parafian planujemy zorganizowanie przy
naszej parafii Kręgu Małżeństw Kościoła Domowego. Zainteresowane
małżeństwa prosimy o zgłaszanie się i zapisanie u Ks. Pawła lub w Kancelarii
Parafialnej we wtorki. Natomiast dla chętnych na pogłębienie wiedzy biblijnej
rozpoczynamy spotkania Kręgu Biblijnego w czwartki po Mszy św. wieczornej
(ok.18.30) w Sali parafialnej. Na spotkania z Biblią zaprasza Ks. Paweł.

