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EWANGELIA (Mk 9, 2-10)  

 

Po sześciu dniach 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 folusznik 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. 

 
 

KOMENTARZ 
 

W dzisiejszej liturgii Słowa występują dwie góry i dwa objawienia. 

Pierwsza to Góra Moria i głos Boga skierowany do Abrahama, aby nie 

składał w ofierze, już związanego i przygotowanego, syna Izaaka. Druga 

góra, to Góra Tabor, gdzie odzywa się ten sam głos, skierowany do 

uczniów o Jezusie Chrystusie „To jest mój syn umiłowany. Jego 

słuchajcie”. Budzące trwogę i pogrążone w milczeniu trzydniowe zdążanie 

Abrahama ku górze „próby” właściwie jest wzorcem każdej drogi wiary. Na 
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tej drodze jest wszystko, co i nas dotyka: nakaz Boga, Jego milczenie, 

wędrówka przez ciemności i trudy dnia codziennego. Zwyczajna i codzienna 

troska o różne sprawy, o przyszłość i teraźniejszość.  

Podobnie jest i na Górze Tabor. Przerażeni Apostołowie, o mającym się odbyć 

wyroku śmierci na Jezusie przez ukrzyżowanie, zaczynają doświadczać 

nakazu Boga, Jego milczenie, które podobnie jak u Abrahama zostaje 

przerwane. W przypadku Izaaka, syn został ocalony, w przypadku Jezusa, On 

nie został ocalony, ale my już tak, dzięki temu Barankowi złożonemu za nas 

w ofierze. Bo taki jest charakter Boga. Miłość Jego do ludzi nie spowodowała, 

że wycofał się z kolejnego już ostatniego Przymierza, przypieczętowanego 

najdroższą krwią Syna.  

Czy Ciebie to porusza? Czy powoduje kołatanie serca z powodu tej wielkiej 

miłości do Ciebie? Czy powoduje skruchę z Twojej niewierności, obojętności, 

zapomnienia, za jaką cenę jesteś uratowany? Na co czekasz z pójściem drogą 

nawrócenia? Na lepsze czasy? Ten kto w dobrobycie zaniedbuje swoją wiarę, 

w końcu zaniedbywać ją będzie w biedzie - mówią mędrcy. I inna jeszcze 

myśl mędrców: Kiedy człowiek uparcie sprzeciwia się woli swego Stwórcy, 

ostatecznie zrobi to, przed czym chciał uciec, lecz robi to w rozpaczy i 

smutku, wbrew swojej woli.  

Dziś Bóg od Ciebie nie wymaga ofiary z twego syna, dzieci itp. On mówi, co 

powinieneś zrobić: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchaj.  

Ks. Marcin 
 

 

 

 Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 
 

Od 2005 r. w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce modli się i 

wspiera finansowo misje. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji we 

wszystkich wspólnotach parafialnych odbędzie się zbiórka na fundusz 

misyjny. W ubiegłym roku z tego funduszu ponad 1,4 mln zł trafiło do 

rąk misjonarek i misjonarzy. Dzięki hojności wiernych w Polsce 

misjonarze zrealizowali 99 projektów ewangelizacyjnych, 

edukacyjnych, medycznych i charytatywnych na kwotę 470 tys. zł.  

Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

„Żyjmy Eucharystią” przypomina, że jest ona szkołą miłości bliźniego, 

solidarności i miłosierdzia. Tak, jak Chrystus, który stał się chlebem, by 
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karmić zgłodniałe dusze, winniśmy dawać świadectwo chrześcijańskiego 

braterstwa. 

Wsparcia Dzieła Pomocy „Ad Gentes” możemy dokonać wysyłając sms-

a o treści „Misje” na numer 72 032 (2,46 zł z VAT). Dzięki życzliwości 

wszystkich operatorów sieci komórkowych, całość kwoty jest 

przekazywana misjonarzom. Sms działa przez cały rok lub na konto: 

Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 
 

Żołnierze Wyklęci 

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia 

niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór 

sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami 

nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich 

propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego 

podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych 

organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach 

aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja 

i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony 

społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą 

władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej 

antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, 

obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku 

Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP. 

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje 

się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia 

antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW 

czy MO. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. 

„Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod 

Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 

1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W 

walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. 

Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków 

komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to 

szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal 

wymagają badań. 
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Ogłoszenia 
 

 

- Dziś o godz. 17.45 Gorzkie żale z nauką pasyjną.  

- Wielki Post jest czasem szczególnej troski o biednych i potrzebujących. 

Przy ołtarzu św. Anny wystawiony jest kosz, do którego możemy składać 

dary żywnościowe oraz środki czystości. Jest również skarbona z 

jałmużną wielkopostną. 
 

- 1 marca, w poniedziałek przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Jutro zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00 i włączenie się 

w uroczystości upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych. Po Mszy św. 

nastąpi złożenie kwiatów przed tablicą Żołnierzy Wyklętych. 
 

- Trwają katechezy dla młodzieży i dorosłych. Głoszone są w 

poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w kościele. 
 

- W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas porannych Mszy św. i 

po południu od godz. 16.00. Droga krzyżowa o godz. 17.00 dla dzieci z 

Komunią św., 17.45 dla dorosłych i 19.15 dla młodzieży. 
 

- Z racji I soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca N.M.P. Po wieczornej Mszy św. adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. W sobotę kapłani udadzą się 

do chorych od godz. 9.00. 
 

- Za tydzień I niedziela miesiąca i spotkanie Koła Żywego Różańca o 

godz. 16.00. 
 

- W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Msza 

św. w intencji ofiarodawców zostanie odprawiona w Wigilię Paschalną. 
 

- Przypominamy, że w każdy czwartek od porannej Mszy św. do godz. 

20.30 w kaplicy Krzyża jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

czas osobistej modlitwy i adoracji. 
 

- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00. 
 

- Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na 

rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stojaku z prasą są ulotki 

informujące, jak wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT, poprzez 

który możemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszej 

parafialnej Caritas. 


