
 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].                        

Módlmy się, bowiem „modlitwa nie jest niczym innym, jak tylko przyjacielskim 
obcowaniem z Bogiem, który mieszka w duszy”. (A Żychliński, o miłości i łasce,s21)  

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. 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 

 

 

 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. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" Wielki Post 2008, s. 50]; 

Papież Franciszek  -  „…Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, 
chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z 
Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. - Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg 

Ojciec kieruje do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplują przemienionego 
Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wskazówka jest 

więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, 
który do nas mówi. … Słysząc głos Ojca, „uczniowie, 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” (Mt 17, 6-8). Oto drugie wskazanie na 
ten Wielki Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, 

z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej 
codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Światło, które Jezus ukazuje 
uczniom, jest przedsmakiem chwały paschalnej i ku niej trzeba zmierzać, idąc za „Nim 
samym”. Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym             
w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, 
aby dotrzeć do zmartwychwstania. … Zejdźmy na równinę i niech łaska, której 
doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu budowniczymi synodalności w zwyczajnym 
życiu naszych wspólnot... [z ORĘDZIEA OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2023]. 
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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)                          
Bł. 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]                                                                               
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];  

Alpinista wędrując w stronę szczytu, krok po kroku, odchodzi od bogactwa tego świata 
i wchodzi w wielkie ubóstwo. Zostawia za sobą bujną roślinność, różnorodny świat 
zwierząt, przy większych wysokościach nawet przedstawiciele świata ptaków pojawiają się 
coraz rzadziej. ... Mimo to idzie... w stronę szczytu. Gdy go zdobędzie, wraca inny. Sama 
droga go przemieniła. - ... Wielki Post to okres, w którym Kościół organizuje wyprawę                        
na trzy szczyty znane z Ewangelii. Rozpoczyna od Taboru, by ci, którzy decydują się na tę 
wędrówkę, mogli doświadczyć obecności Boga, by spojrzeli w świat Bożego życia i doznali 
przemieniającej mocy modlitwy. Drugim szczytem jest Góra Oliwna. Na niej można 
poznać prawdę o tajemnicy zła dręczącego ludzkość i siłę modlitwy... W Wielki Piątek 
najbardziej odważnych Kościół prowadzi na Kalwarię, by objawić tajemnicę zwycięstwa 
Boga nad złem. ... Poranek wielkanocny ujawnia bezapelacyjne zwycięstwo Boga...                         
[x. E. Staniek]; 
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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 21.00 polskich misjonarzach 
pracujących w 94 krajach świata. Możemy ich wesprzeć nie tylko naszą modlitwą 
i postem, ale również naszą wielkopostną jałmużną. Będziemy mieli okazję,                      
bo przed kościołem prowadzona jest zbiórka do puszki na ten cel. „Bóg zapłać!”.  
 
2. Dzisiejsza niedziela to niedziela adoracyjna. Po sumie będzie wystawiony                      
P. Jezus do publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką                            
do Mił. Bożego. Adorację zakończą Gorzkie Żale. 
 
3.  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. 
 
4. W kościele wystawiony jest krzyż do adoracji przez okres Wielkiego Postu. 
Przy krzyżu tym, na ścianie, tradycyjnie jest puszka, do której możemy składać 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. „Bóg zapłać”!  
 
5. Przy ołtarzu św. Antoniego wystawiony jest specjalny karton na dary serca dla 
potrzebujących na paczki świąteczne. Przyjmujemy produkty według 
zamieszczonego wykazu. „Bóg zapłać!” za wsparcie. 
 
6.  Już dziś sygnalizujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą 
się za tydzień w dniach od 12 do 15 marca. Szczegółowe informacje za tydzień. 
7.  W zeszłą niedzielę podczas zarządzonej  zbiórki na pomoc ofiarom wojny na 
Ukrainie zebrano 2.765zł, które przekazano na konto Caritas Polska. Serdecznie 
dziękujemy za pozytywny odzew. „Bóg zapłać!”. 
8. W następną niedzielę, jak w każdą II niedzielę m-ca, Zespół Caritas będzie 
zbierał ofiary na cele dobroczynności naszej parafii. 
 
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]. 


