
Hasła: 1. Jezus … się w obecności uczniów  2. Żył w obecności Boga, jego zadaniem było 
ocalić Przymierze Boga z Izraelem  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, 
otrzymał od Boga Dekalog … 9. Znaczenie słowa ‘Rabbi’: … - myśliciel, przywódca 
duchowy; 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 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 

* 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.                                                 
*  Kiedy w dzisiejszych czasach 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].
 Nawracajcie siebie samych.                                                                
Krzyżu święty - nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze                                                               
-  W żadnym lesie takie  nie jest,  jeno, na którym sam Bóg jest.                                   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o ducha wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu 

oraz za misjonarzy i misjonarki całego świata  …  
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Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie” (Mt 17,7);  Mk 9,2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak 
żaden wytwórca sukna na ziemi 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 należy mówić, 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. 
Bóg jest z nami, jest po naszej stronie - czyż to nie wystarcza, choćby cały świat był 
przeciwko nam? Bóg wydał za nas wszystkich własnego Syna i w Nim dał nam więcej niż 
wszystko, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce nie wie, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W Chrystusie jesteśmy umiłowani i wywyższeni 
ponad wszelkie zrozumienie. W Nim Bóg niczego nam nie odmawia, bo ze względu na 
Niego sam nas uniewinnił i nie ma już żadnego potępienia dla wybrańców Bożych. Ojciec 
zawsze nas wysłuchuje, gdyż Chrystus wstawia się za nami. [Marek Ristau]; 

 

 • Papież Franciszek:  W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym 

wszystko wydaje się kruche i niepewne, 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, 
aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (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].  
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 • Sługa Boży Kard. Stefan 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).

   •  św. Jan Paweł II -  Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej 

Przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. 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 listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae” z 16 X 2002 r.).                                                                                                                                                                                                             
  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]. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                               
.       II Niedziela Wielkiego Postu  

             28 lutego 2021r. 

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!  
2. Dziś o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci SP 132 i ich rodziców. 
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.                                                   
W czwartek o g. 15.00  Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. Kościoła                     
i kapłanów. W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, o 17.00 dla dzieci i 18.00. 
Spowiedź św. tego dnia od 6.30 rano i popołudniu od 16.30. W tym tygodniu Droga 
Krzyżowa dla dzieci po Mszy św. o 17.00. W sobotę Msza św. o Niep. Sercu Maryi                        

o 7.30 i różaniec fatimski o 17.15.  
4.  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. 
5. 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 nie ma ze względów sanitarnych kosza                           
na produkty żywnościowe. Zbiórka na paczki świąteczne będzie prowadzona w przyszłą 
niedzielę przed kościołem przez zespół Caritas. 
6. Od zeszłej niedzieli rozprowadzane są nasze parafialne  świece – cegiełki na stół 

wielkanocny, jako wsparcie Funduszu Liturgicznego. Świece „Paschałki” i „jajeczka”                                 
są w cenie 12,- złotych. Ostatnio z Funduszu Liturgicznego została zakupiona kapa koloru 
czerwonego, której nie mieliśmy. Będzie ona wykorzystywana na Drogach Krzyżowych.  
7.  Już dziś sygnalizujemy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się                         

w dniach od 14 do 17 marca, czyli rozpoczną się za dwa tygodnie. Szczegółowe 
informacje za tydzień.  KALENDARIUM:                                       

2. 03 -  wt.  – Wsp. św. Agnieszki z Pragi, ksieni – ur. się w 1205  w Pradze jako 

córka króla Czech. Gdy miała trzy lata, postanowiono wydać ją za mąż za jednego z 
synów Henryka Brodatego, dlatego w 1216 r. wyjechała razem ze starszą siostrą Anną na 
dwór polski. Przebywała głównie w Trzebnicy… . Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo 
młodo, a trzeci poślubił jej siostrę - Annę, Agnieszka powróciła do ojczyzny. … Ok. 1233 
ufundowała w Pradze szpital oraz klasztor klarysek, zwany czeskim Asyżem, do którego 
rok później wstąpiła…. Zmarła w opinii świętości jako ksieni klarysek 2 lub 6 marca 1282 r. 

4. 03 -  czw.  – Święto św. Kazimierza, królewicza – ur. się 3 X 1458  w Krakowie 

na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. W 1471 
brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie 
na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron 
zaproszono Kazimierza. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć 
zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie … Ten zawód dał 
mu wiele do myślenia. Po powrocie do kraju został prawą ręką ojca. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe 
umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł                              
w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy.[z: http://mateusz.pl/czytania/2021/20210304.html]; 


