
Hasła: 1. Jezus … się w obecności uczniów  2. Żył               

w obecności Boga, miał ocalić Przymierze i przywrócić 
czystość wierze. 3. Z obłoku odezwał się głos: To jest 
mój Syn …  4. Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, …, że tu 
jesteśmy 5. Odzienie Jezusa stało się  … białe  6.  Piotr 

nie wiedział, co należy … , tak byli przestraszeni                   
7. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i … na górę 
Tabor 8. Wyprowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej 9. Znaczenie słowa ‘Rabbi’ 10.  Piotr chciał 
postawić trzy … dla Jezusa, Mojżesza  i Eliasza  11. Na 

Górze Tabor  Bóg  jeszcze raz  …  miłość ojcowską do 
swego jedynego Syna  12. Góra Przemienienia,                   

w  Dolinie Jezrael w Galilei (588m n.p.m.), określana była 
górą …  13. Jezus … uczniom, aby nikomu nie 
rozpowiadali o tym, co widzieli 14.  Eliasz   i Mojżesz …        

z Jezusem 

Papież Franciszek:   W obecnym kontekście niepokoju, 

w którym żyjemy … mówienie o nadziei może wydawać się 
prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, 
aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku 
cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje 
stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle 
(por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na 
pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: 
„pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując 
przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym 
centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei 
krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy 
je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia 
troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje 
pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez 

nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc 
braterstwa. - W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby 
używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, 
które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, 
drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać 
nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który 
odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś 
uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, 
które by dodało otuchy… ” (tamże, 224)… Przeżywać 
Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że                 
w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego 
czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. 
Ap 21, 1-6). [z Orędzia na Wielki Post 2021].        

Sw.Jan Paweł II  - … Chwała bóstwa rozświetla 

oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec 
porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go 
słuchali (por. Łk 9, 35) i przygotowuje do przeżycia z Nim 
bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości 
zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha 

Świętego. (Z „Rosarium Virginis Mariae” z 16X 2002 r.)    

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński  – Bóg 

zawsze daje się cały, tak że drugiemu nie ubywa,      
a tylko od pojemności duszy naszej zależy, ile Go 
obejmiemy. (Kromka Chleba, s. 44). 

Uczniowie zobaczyli Jezusa na górze Tabor                  
w blasku Jego chwały. - Dlaczego jednak tak szybko 

zapomnieli  o tym? Jak mogli – po ujrzeniu Bożej wielkości 
– nie czuwać razem z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym                  
i zasnąć? Jak mogli – po ujrzeniu, kim jest – zdradzić Go, 
jak Piotr, zanim kogut zapiał nad ranem?  - To proste: 

gdyby Jezus zszedł z góry Tabor w aureoli chwały i tak 
poszedł między ludzi, porwałby wszystkich… Skoro jednak 
zszedł  w zakurzonym płaszczu i sandałach                             
na poniewierkę, przeciwstawił się błędnym pojęciom              
o Mesjaszu. Jezus przyszedł na świat nie jako człowiek 
tryumfujący, wolny   od cierpienia i śmierci. Gdyby taki był 
– nie byłby podobny do człowieka. Jezus przyszedł na 
świat jako człowiek, aby w największym cierpieniu być 
posłusznym Panu Bogu [J. Twardowski, W świetle Ew. 2005. 

s.146].        MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę 

się o ducha wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu oraz         
za misjonarzy i misjonarki całego świata … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

  

  1 P  Z  M  E   Ł x 

  2 x x E  I   Z x x x 

  3 x U   Ł  W   Y x 

  4 x x x D O    E x x 

  5 x x x L Ś   Ą  O x 

  6 M  W  Ć x x x x x x 

  7 Z  P  O   D   Ł 
  8 x x M  J    Z x x 

  9 x N   C  Y    L 
10 N    O  Y x x x x 

11 O  J  W  Ł x x x x 

12 x x W  S   Ą x x x 

13 P  Z  K  Z  Ł x x 

14 R  Z  A  I   I x 
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Z obłoku świetlanego odezwał się głos 
Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie" (Mt 17, 5);         Mk 9, 2-10 - 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba                         
i Jana  i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam się przemienił 

wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak 
jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I 
ukazał się im Eliasz  z Mojżeszem, którzy rozmawiali 
z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak 
byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się 
rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał 
im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy „powstać z martwych”.                          
Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość 
ojcowską wobec swego jedynego Syna. Jezus jednak 
nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją Boską chwałę, 
przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla 
zbawienia człowieka i pamiętał o konieczności wypełnienia 
swojej misji   w posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II 
niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę 
tajemnicę … kontemplował fakt, że Bóg ocalił 
Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wydał... [O. Piotr Stasiński 
OFMCap, "Oremus" Wielki Post i2006, s. 51];                             
Kiedy wierzymy w Mesjasza ze Starego Testamentu? – 
Wtedy, kiedy  mamy pretensje do Pana Boga,                                 
że wierzącym i pobożnym źle się powodzi, a ludziom złym 
– dobrze. - Wtedy, kiedy nie możemy pogodzić się z tym, 
że chociaż modlimy się i karmimy komunią świętą, nie 
jesteśmy od razu święci i mamy tyle wad. - Wtedy, kiedy 
nie możemy zrozumieć, dlaczego Kościół, choć głosi 
prawdę o Bogu, nie jest największą zewnętrzną potęgą na 
świecie i jest czasem, albo przemilczany, albo skubany ze 
wszystkich stron. - Jezus ewangeliczny wskazał swoje 
niewidzialne królestwo na ziemi – królestwo ludzi ubogich, 
czasem sponiewieranych, pokrzywdzonych, ale czystych                        
i posłusznych Bogu. Jak Maryja.                                                                                                           

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005. s.146].  

MODLITWA WIERNYCH                                                           
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby  w swojej posłudze zawsze ufnie wypełniali Twoją 
wolę. -                                                                           
2.  Módlmy się za kapłanów rekolekcjonistów, aby przez 

Ciebie doprowadzili wszystkich do Ojca -                      
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i ich rodziców, 

za wszystkich pracowników i podejmujących 
postanowienia wielkopostne, aby ich wytrwała realizacja 
przygotowała ich na święta Twojego Zmartwychwstania -  
4. Módlmy się za osoby nie korzystające z sakramentu 

spowiedzi, aby przyjęły prawdę o Twojej miłości do nich                 
i zapragnęły powrotu do wspólnoty Kościoła. - 
5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, 
abyśmy mieli otwarte oczy na znaki i cuda dziejące się                  
w naszym życiu. –  

CIEBIE PROSIMY  - WYSŁUCHAJ NAS PANIE…  
   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,      
zmiłuj się nad nami                                          

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
 -  II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst. Pytaj siebie: 
"Co Bóg mówi do mnie?" –                                  

* –   Trzej Apostołowie … którzy w jakiś sposób będą blisko 
obecni przy Jego męce i śmierci, zostają zaproszeni do 
spojrzenia na chwałę Chrystusa-Boga … Wiarę uczniów 
umocnili Mojżesz i Eliasz. Te dwie postaci symbolizują cały 
Stary Testament oczekujący na przyjście Mesjasza. 
Obecność Mojżesza symbolizuje Prawo, a Eliasza – 
wszystkich proroków. Warto dodać, że Żydzi uważali, iż te 
osoby przyjdą powtórnie na końcu czasów. Ich pojawienie się 
i rozmowa z Jezusem wskazuje, że to On jest obiecanym                       
i oczekiwanym Mesjaszem.                                                                 
Trzy namioty symbolizują Prawo, Proroków i Ewangelię (wg 

św. Augustyna). Św. Piotr natomiast, który chciał je postawić 
osobno, nie rozumiał jeszcze ich jedności, którą jest Chrystus. 
Ostatecznym dowodem na to, że Jezus był Mesjaszem 
mającym moc Bożą są słowa Boga Ojca: „To jest mój Syn 
umiłowany”. Dla nich był to najważniejszy dowód, że idą 
słuszną drogą, że warto wierzyć Jezusowi. Piotr, Jakub i Jan 
zeszli więc z góry umocnieni i zapewnieni, że nie postępowali 
za „wymyślonymi mitami”…                                
Zbawiciel ukazał się oczom trzech uczniów tym, kim był                       
w rzeczywistości.  - … Stajemy teraz wraz z uczniami twarzą 
w twarz z tajemnicą bóstwa Jezusa. Przemienienie skłania do 
zadania pytania: Kim jest dla mnie Jezus? -  Staję przed 
wyborem: albo przyjmuję słowa Boga mówiące o Jego Synu, 
albo też idę za tymi prądami umysłowymi i pseudonaukowymi, 

które w Jezusie zapominają (nie chcą) dostrzec 
Boga. … Tajemnica Przemienienia uczy 
szukania oblicza Jezusa. On na chwilę ujawnił 
swoją boskość, pozostałe natomiast chwile 
Jego życia objawiały Go jako człowieka.  Aby dojrzeć w Nim 
Boga, potrzeba wiary. - Czy ja jestem wierzącym 
człowiekiem/? - Czy znam Chrystusa? - Czy pozwalam, aby 
Bóg przemienił moje serce i pozwolił oczyma wiary ujrzeć 
swojego umiłowanego Syna.                            
Oblicze Jezusa ma również inny wymiar. Sam powiedział                       
o sobie, że cokolwiek zostanie uczynione bliźniemu, 
uczynione zostanie Jemu. Jest to prawda częstokroć 
zapominana. Istnieje tendencja do ucieczki czy omijania 
żebraków bądź proszących o jakąkolwiek pomoc.                                     
- Czy modlę się o taką przemianę serca, aby w drugim 
człowieku (czasem niezachęcającym do bliższego kontaktu) 
zobaczyć Jezusa?  - Czy rozpoznaję Chrystusa, już tu na 
ziemi, w drugim człowieku, w wydarzeniach … bo jeśli nie to 
jak rozpoznam Go w niebie? …  - Jeśli teraz ciągle się gubię 
… to co będzie dalej … (?) – Może dlatego ponad 800 lat 
temu patriarcha ormiański Nerses Sznorhali modlił się 
słowami: „Ty, który swoim uczniom na górze objawiłeś swe 
bóstwo, i który im pokazałeś niewysłowioną chwałę Ojca, 
pełną blasku przed ich oczyma, oczyść także mój ciemny 
umysł i me zmysły pełne mroku, abym, gdy w końcu nadejdzie 
paruzja, mógł nacieszyć się Twą boską chwałą”.                               
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:  
 O Panie, jestem Twoim sługą, jam sługa Twój, syn Twej 
służebnicy. (Ps 116)                                                                                       
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                           
W krainie życia będę widział Boga(Ps 116)                           

[z: Tajemnice światła K. Kluczniak, Niedz. Ogólnopolska 43/2007]. 

   
 "Rozdzierajcie wasze serca a nie szaty". 
Oznacza to, że praktyce postu musi towarzyszyć 
troska o prawdziwą sprawiedliwość oraz miłość 
i Boga, i bliźniego …Post może stać się 
działaniem "na pokaz". Jednak człowiek jako istota 
duchowo-cielesna ukazuje swoją religijność 
również na zewnątrz. Nie wystarcza samo 
wewnętrzne przekonanie, bo "wiara bez uczynków 
jest martwa". [z ks. Wł. Bomby CM Lectio brevis. 

Rozważania krótkich czytań Liturgii Godzin. Kraków, 1991-
1992]. 


