
 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; 

Papież Franciszek - „„Warto rozważyć dogłębniej 

Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam 
udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia 
jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w 
twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
Panem, który „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca                    
z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego         
w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa … 
wyraża (ona) potrzebę odpowiadania na miłość Boga… 
Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość,            
że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa 
może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak 
naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze 
doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego 
serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku 
Jego woli. - Zatem w tym szczególnie sprzyjającym 

okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, 
jak Izrael, abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu 
naszego Oblubieńca… Im bardziej damy się 
zaangażować Jego Słowu,  tym bardziej uda się 
nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia 
względem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski 
przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my 
jesteśmy panami czasów  i sposobów naszego 
nawrócenia ku Niemu. [z ORĘDZIEA OJCA ŚWIĘTEGO         
NA WIELKI POST 2020]. 
Św. Jan Paweł II  - Niech nasza droga będzie wspólna. 

Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie 
większa od wszystkiego, co się tej nadziei może 
sprzeciwiać. (Częst.18.VI.83)                 
Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – Mogą ciemności 

ogarnąć ziemię, może nas przerazić perspektywa 
drogi: „Oto idziemy do Jerozolimy”, ale jeżeli mamy 
świadomość, że w tej drodze nie jesteśmy sami,         
bo jest z nami Chrystus, to już zwyciężyliśmy.  
[Kromka Chleba, 2008, s.26]                                             
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, W drodze, s.79]. 

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dar życia 

Ewangelią  i za dar  rekolekcji … Zastanowię się,               
jak wygląda moje wypełnianie postanowień.… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

  1 x x x Z  J  Ś  I   A x 

  2 x x Ś   E  L  N   O x 

  3 x N  K  G O x x x x x x x 

  4 x Z  P  O  A  Z  Ł x x 

  5 x x x J  S  E   Y x x x 

  6 x x x x S Ł   H  J   E 

  7 x x x x x U   Ł  W   Y 

8 x x x x U C  N  O   E x 

9 x x x S  H  D  I  I x x 

10 O  O   A  A  C  E x x 

11 x L  K  J   E x x x x x 

12 x x T   C  N   M x x x 

13 P  Z   I  N  Ł x x x x 

14 x x x x x E  I   Z x x x 
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Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: "To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".  (Mt 17, 5); 
Mt 17, 1-9 

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". 
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, 
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, "Oremus" Wielki Post 2008, s. 50]; 

PYTANIE: Co to znaczy, że Jezus przemienił się,                          

czy inny był na górze, a inny na dole? -  ODPOWIEDŹ : 
Jezus nie zmienia się. Jest wciąż ten sam,                                  

ale uczniowie zobaczyli wówczas Jego bóstwo. –                        
W Jezusie, którego mogli uważać tylko za cudotwórcę, 
za Mesjasza, za jednego z ludzi żyjących, objawił się 
Bóg. Olśnienie: Jezus nie był tylko człowiekiem! – Ludzie 
stale mówili do siebie: „zobaczyć Boga – to umrzeć”. 
Uczniowie nie umarli. Nie widzieli jeszcze Boga, ale 
przeżywali to, co przezywa człowiek, kiedy spotyka się                      
z Bogiem, który nieoczekiwanie wkracza w ludzkie życie. 
Olśnienie. Światło. Pojawia się nagła potrzeba 
twórczości, modlitwy. Potem radość i lęk, jak                                
w samolocie, który oderwie się od ziemi. ... Trudno 
utrzymać się na Górze Pańskiego Przemienienia. 
Najważniejsze jest  jednak to, że można spotkać się                          
z niewidzialnym Bogiem w swoim życiu ...                                       
[x. Jan Twardowski].   

MODLITWA  WIERNYCH  
1. Módlmy się za Kościół święty, papieża, biskupów oraz 

prezbiterów o potrzebne łaski w głoszeniu Słowa życia. -
2. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie 

słyszeli o Tobie, abyś Był dla nich światłem i życiem -                  
3. Módlmy się za ludzi samotnych, chorych, zagubionych 

abyś zapalił w ich sercach miłość ku Tobie – ...                         
4. Módlmy się za dzieci,  rodziców i pracowników   

naszego Instytutu - abyś prowadził ich drogą nawrócenia. 
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy rozważając                      

w tym świętym czasie objawione słowo, doszli                              
do poznania tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania .                                                
– CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE 

 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                       
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio 
- Staraj się zrozumieć - pytaj siebie "Co Bóg mówi                   

do mnie?": Jezus wziął ze sobą apostołów: Piotra, 
Jakuba  i Jana. Piotra – ponieważ powierzył mu władzę 
nad Kościołem (Mt 16, 19), Jana i Jakuba – ponieważ 
prosili, aby zająć pierwsze miejsca w królestwie 
niebieskim (Mt 20, 21; Mk 10, 37), a w ten sposób 
wydaje się, że Pan Jezus spełnia ich prośbę, 
przygotowując ich do służby Kościołowi (Ga 2, 9).  
Pierwszy raz ukazuje się uczniom w swojej Boskiej 
chwale, do tej pory ukazywał ją tylko pod osłoną znaków. 
Rozmawia z Mojżeszem – najważniejszym przywódcą 
Izraela…który rozmawiał bezpośrednio z Bogiem  … 
Eliaszem – największym spośród proroków, gdyż walczył 
samotnie z bałwochwalstwem … sprowadził z nieba 
ogień i jako jeden z nielicznych ludzi na ziemi nie umarł, 
lecz został zabrany przez aniołów do nieba na ognistym 
rydwanie. Przyjście Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem 
Prawa i zapowiedzi proroków. Uczniowie są oszołomieni 
zaistniałą sytuacją; … Słyszą głos Boga Ojca, który 
oznajmia: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie!” Te słowa są sednem tej 
ewangelii: … wszyscy dostajemy jasny nakaz „Jego 
słuchajcie” - nie innych …A kogo ja słucham, za czym się 
rozglądam, co jest dla mnie ważne w życiu  o co ja 
proszę Boga …  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: Okaż swą łaskę ufającym 
Tobie (Ps33);                                                        
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha... Powtarzaj w różnych 

porach dnia: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie. (Ps 33;)                              
[z komentarzy przygotowanych przez Ks. Tadeusza Siewko];
    

 Jałmużna ducha 

… "Napisz to dla dusz wielu - powiedział Jezus                       
do siostry Faustyny - które nieraz się martwią, że nie 
mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić 
miłosierdzie. Jednak o wiele większą zasługę                       
ma miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć                         
ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystępne      
dla każdej duszy". Inwestowanie w wieczność nie 
wymaga szczególnych umiejętności ani bogactwa                                                                                                                                                                                              
Dostępne jest wszystkim bez wyjątku i polega                         
na jałmużnie ducha. Praktykowanie jałmużny ducha 

sprawia, że umieranie nie jest początkiem sądu,                       
lecz przechodzeniem do Ojca. Śmierć ludzi, którzy czynili 
za życia miłosierdzie, jest piękna.  
 Na czym więc polega jałmużna ducha? Najkrócej 
powiedziawszy polega na tym, aby zamieniać 
wszystkie narzekania, odczuwane przeciwności                                     
i niewygody na ofiary składane Jezusowi w głębi 
serca. Wystarczy policzyć wszystkie takie sytuacje, 

choćby z jednego dnia, a uzmysłowimy sobie, jak wiele 
jest okazji, by dobrze ukształtować swego ducha                          
w kluczu miłosierdzia.             [o. Jerzy Zieliński OCD] 

 
Jaka może być nasza droga krzyżowa?? 
-  Czasem nas niesłusznie posądzą.                                                                 
-  Dotknie nas cierpienie i będziemy 
przewracali się może więcej niż trzy razy.            
-  Przyjaciel okaże nam pomoc.  
-  Nieznajoma kobieta uśmiechnie się do nas                         
w   naszym cierpieniu. 
-  Obnażą nas, pokażą wszystkim nasz wady;                  
czas obedrze nas ze wszystkich uroków. 
-  Będziemy umierali w zupełnej samotności, tylko                            
z Matką Boską i z Ewangelią, jak ze świętym Janem. 
-  Zostanie tylko to, co w naszym życiu było                              
z miłości do Boga i do ludzi i tego żaden grób                      
nie zamknie, żaden kamień nie przywali. 
-  To będzie wierność, ile razy w naszym życiu pójdziemy 
za Jezusem.                                                               
Módlmy się o prawdziwe chwile miłości w naszym życiu, 
o chwile, które dadzą nam nieśmiertelność:)                                             
Pozdrawiam Was serdecznie moje kochane 

dzieciaczki Boże i otulam modlitwą:) -Wasza siostra 

s.Klaudia - Pokój i Dobro:)    

http://siostraklarisa.blog.onet.pl/2,ID180441111,index.html

