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

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. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na 
miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. 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 (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, 
pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. 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]. 
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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)                          
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]                                                                               
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];  

Uprawiała sport i rokowała duże nadzieje na dobre wyniki. Lubiana ..., zawsze pełna 
radości i optymizmu. Wiadomość o jej wejściu za bramę klasztoru klauzurowego była 
szokiem dla wszystkich, którzy ją znali. Jeden po drugim pytał: Co się jej stało? Gdy te 
pytania dotarły do niej, odpowiadała z uśmiechem: Przeszłam na alpinizm duchowy. Mam 
do zdobycia kilka ciekawych szczytów – Synaj, Tabor, Góra Oliwna, Golgota.  
 Porównanie jest niezwykle trafne. Trzeba być dobrym alpinistą ducha, by się 
zdecydować na wspinaczkę w stronę tych szczytów....                       
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]; 

  .                                 OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE        .                        
                                       08 MARCA 2020                                                                                                          

.                                        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! Ofiary zbierane 
przed kościołem są połączone ze zbiórką Caritas na cele charytatywne naszej 
parafii. Nie mijajmy puszki szerokim łukiem, ale wesprzyjmy misjonarzy                                
i potrzebujących. „Bóg zapłać!” 
2.  Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele: w niedziele, o 17.15 – 
Gorzkie Żale, w piątki – Droga Krzyżowa dla dzieci o 1730, a dla dorosłych                         
i młodzieży bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. 
3. W kościele wystawiony jest krzyż do adoracji przez okres Wielkiego Postu. 
Przy krzyżu tym tradycyjnie 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! Prosimy tylko o produkty żywnościowe                         
bez odzieży. 
4. Od dzisiejszej niedzieli Zespół „Caritas” rozprowadza  świece – cegiełki                      
na stół wielkanocny, jako wsparcie dla najuboższych dzieci na letni wypoczynek 
organizowany przez Caritas. „Paschałki” i „jajeczka” są w cenie 12 - i 14 - złotych.  
5.  Już dziś sygnalizujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii 
odbędą się  w dniach od 22 do 25 marca, czyli rozpoczną się za dwa tygodnie. 
Szczegółowe informacje za tydzień. 
6.  W następną niedzielę o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed                      
I Kom. Św. dla dzieci ich rodziców. 
 
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]. 

Zbliżające się Rekolekcje to okazja do dokonania refleksji nad samym sobą 
w świetle Ewangelii. Chodzi w nich o głębsze poznanie Boga i Ewangelii, a 
także głębsze poznanie siebie. – Próbujmy się do nich przygotowywać. 
 
 
 


