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EWANGELIA NA  II NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU                                                       Mt 17,1-9 
 
Przemienienie Pańskie 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 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 im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 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: "Wsta ńcie, 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". 
 
 

 
     
 
      Twarz człowieka. Spracowana, wypoczęta, zmęczona, smutna, radosna, 
stęskniona… Twarz, którą rzeźbi całe życie, kryje naszą historię. Oczy, nos, 
zmarszczki, czoło mówią czasem więcej niż wypowiadane ustami słowa. Wszystko, co 
nas spotyka: radości, nadzieje, wewnętrzne walki i zmagania, osobista męka, styl 
życia, sposób reagowania, odbija się w twarzy. Twarz w jakiejś mierze mówi, kim 
jesteśmy, ale nie zawsze jest to nasze prawdziwe oblicze – na różne okazje zakładamy 
przecież okolicznościowe maski. Bawimy się w bal przebierańców i nawet nie 
zauważamy, że mylimy bal z życiem. Niepostrzeżenie zaczynamy się gubić i pytać: 
„Kim jestem?”. 
      Na górze Tabor widzimy przemienioną, prawdziwą twarz Jezusa – „Jego twarz 
zajaśniała jak słońce”. Tam na górze Jezus objawił tożsamość Syna Bożego 
potwierdzoną przez Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 
      Po zejściu z Taboru będziemy się musieli wdrapać na Golgotę i tam zobaczymy 
twarz zhańbioną, upokorzoną, zmęczoną, pooraną cierpieniem, przestraszoną. To ta 
sama twarz! 
      Jak ma wyglądać moja twarz? Na obraz i podobieństwo Boże. Tu jest zawarta 
prawda o naszej twarzy. Tu jest nasza tożsamość. W okresie Wielkiego Postu Kościół 
zaprasza nas do przyglądania się twarzy Chrystusa i przeglądania się w niej. Tam 
możemy zobaczyć siebie. W Jego twarzy możemy odnaleźć własną tożsamość: „My 
wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za 
sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” 
(2 Kor 3,18). 
 
 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na 
    godz. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. 
    o godz. 12.00. 
2. Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
3. Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach  
    23 – 25 marca br.. Dniem Sakr. Pojednania będzie poniedziałek /24. 03. 2014 r./ 
    od godz. 8. 45. Nauki rekolekcyjne wygłosi do nas ojciec Ashenafi – ciemnoskóry 
    misjonarz z Afryki. 

 

                                                                              UŚMIECHNIJ SI Ę   
Jasio, chowając za sobą procę: 
- Mamo! Chciałaś poznać nowych sąsiadów? Właśnie do nas idą! 

                              
 

 
 



 
INTENCJE 

 
                                                 PONIEDZIAŁEK  17. 03. 2014 
………. 
                                                                     WTOREK  18. 03. 2014 
………. 
                                                          ŚRODA  19. 03. 2014 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Helenę Gwiazdowicz /int. od syna Tadeusza z żoną/; 
                +Marię Michalak /int. od pracowników Domu Pomocy Społecznej/; 
                +Bogdana Gila; 
                +Józefa Szymczaka; 
                +Józefa Porczyka, Jana i Katarzynę Miniaków oraz Stefana 
                  i Stanisławę Jankowskich; 
                +Tadeusza Grzelkę /int. od siostry Józefy z rodziną/; 
                +Janinę Kaczmarską /int. od syna Jana z rodziną/; 
                +Józefę Kowalczyk /int. od syna Piotra z rodziną/; 
                +Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich 
                  i Lewandowskich; 
                +Józefa i Stanisławę Skonecznych oraz Stanisława, Mariannę i Jana 
                  Trzcińskich; 
                +Józefę i Michała Rybaków, dziadków Skonecznych i Rybaków oraz 
                  Sabinę Płocką; 
                +Józefę Trębacz i Józefa Miksę; 
                +Tadeusza w 12 rocz. śmierci i cr. Musików, rodziców Męcinów oraz  
                  Reginę i Stanisława Budziejewskich; 
                +Walerię w 15 rocz. śmierci, Józefa i Feliksę Stanisławskich oraz dziadków  
                  Pasików i Stanisławskich. 
 
                                                               CZWARTEK  20. 03. 2014 
………. 
                                                          PIĄTEK  21. 03. 2014 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Bronisławę w 20 rocz. śmierci, Stanisława i Józefa Gradów oraz Antoninę,  
                  Franciszka i Jana Żelazków. 
                                                  SOBOTA  22. 03. 2014 
………. 
 
                                                   NIEDZIELA  23. 03. 2014 
                                                     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
  9.00 Za +Stanisławę i Zygmunta Goździk. 
12.00 Za Parafian 
16.00 Za +Józefę, Konstantego i Stanisława Skorupińskich. 
 
 
 
  


