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Pierwsze czytanie

Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg,

poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić"; potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo".
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: "Ja jestem
Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność".
A na to Abram: "O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na
własność?" Wtedy Pan rzekł: "Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i
trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę". Wybrawszy to wszystko, Abram
poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw
drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł
w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby
wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem,
mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki
Eufrat".
Oto Słowo Boże.
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Drugie czytanie

Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie
krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich
losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić.
To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało
poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także
wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię
– radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Mt 17, 5

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
" To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Ewangelia

Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i
mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów,
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu,
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się,
że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie
opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Dzisiejsza Ewangelia wprowadza w tajemnicę Misterium Paschalnego.
Ukazuje chwałę Jezusa na górze Tabor. Droga do chwały wiedzie przez
krzyż. Wyjście na górę Tabor jest dla uczniów umocnieniem i
przygotowaniem do wyjścia na inną górę – górę Kalwarii. Jezus, jak
dobry Pedagog, stopniowo przygotowuje uczniów do przeżycia
trudnych chwil, jakie ich niedługo czekają. Podczas przemienienia Jezus
rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Mojżesz reprezentuje Prawo; Eliasz
- Proroków. Według starej żydowskiej tradycji, mieli ponownie pojawić
się na ziemi, poprzedzając Mesjasza. Obecność dwóch największych
proroków Starego Testamentu na górze Tabor świadczy o boskości
i mesjańskim posłannictwie Jezusa. Św. Łukasz zaznacza, że
„rozmawiali o odejściu, którego Jezus miał dokonać w Jerozolimie”.
W oryginale greckim użyte jest słowo „exodus”, które oznacza
„przejście, wyjście”, Paschę, a więc mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa. Nasze życie wewnętrzne przypomina sinusoidę. Są w nim
momenty trudne, chwile zagubienia, cierpienia, bólu, fiaska naszych
pragnień, zagubienia, lęków, smutku… Ale z drugiej strony są też chwile
światła, radości, entuzjazmu, poczucia wzrostu wiary i nadziei,
doświadczenia miłości, pokoju. Jest radość i krzyż. Bóg „zwykle” nie
dopuszcza krzyża przez zaskoczenie. Najpierw przygotowuje nasze
serca, objawia swoją miłość, daje nam pociechy, przyjemności duchowe
(„cukiereczki”), gdyż jesteśmy słabi i pragnie zrównoważyć
atrakcyjność zła. Zaprasza na górę Tabor. Ale kiedy zło przestaje nam
się już podobać, gdy jesteśmy coraz dalej na drodze duchowej, kończą
się pocieszenia, gasną wszelkie zmysłowe doznania, przychodzi
oschłość, a poprzez to czas nauki miłości bezinteresownej. Dzięki
doświadczeniu pobytu na górze Tabor możemy podjąć każdą próbę,
każdy krzyż, wyjść z Jezusem na Kalwarię. Objawienie chwały Jezusa
na górze Tabor rodzi w uczniach ambiwalentne uczucia. Z jednej strony
radość. Uczniowie ulegają duchowej fascynacji. Piotr chce zatrzymać,
utrwalić ten moment, chce zbudować trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza
i Eliasza. Siła i radość Przemienienia będzie promieniować w całym
życiu uczniów. Z drugiej strony pojawia się lęk. Bliskość Boga, więź
z Bogiem, nawet największa intymność z Nim, nie oznacza braku
bojaźni Bożej. Bóg stanowi „misterium tremendum et fascinosum”.
Wzbudza lęk a równocześnie fascynuje. Bliskie obcowanie z Jezusem, z
Bogiem może spowodować przyzwyczajenie, rutynę. Możemy
traktować Boga, jak „dobrotliwego staruszka”, a Jezusa po partnersku,
jak kumpla. Tymczasem Bóg, chociaż bliski, nigdy nie będzie „równy”.
Zawsze będzie Bogiem, Panem, którego mamy czcić i adorować,
któremu mamy okazywać cześć i bojaźń.
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Ogłoszenia parafialne
• Przez nasz Dom Pielgrzyma przeszło już ponad 300 uchodźców. W tej chwili na stałe
mieszkają cztery matki i ośmioro dzieci. Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim
Parafianom i Sympatykom, którzy w różny sposób angażują się w pomoc. Szczególnie zaś
dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają mieszkających w Domu Pielgrzyma.
Dziękujemy za składane dary, dziękujemy wszystkim wolontariuszom. Funkcjonowanie
Domu koordynują również, jako wolontariusze Katarzyna i Sławomir Szymańscy. Ciągle
zmieniający się uchodźcy powodują ogromne nakłady pracy oraz dużo żywności. Gdyby
ktoś z nas chciał się zaangażować w pomoc w ramach nawet jałmużny wielkopostnej to
jest ku temu sposobność. Pomoc w przygotowaniu artykułów spożywczych. Żeby nie
wszyscy na raz w zakrystii jest przygotowana lista. Kto chciałby się zaangażować można
na konkretny dzień zapisać się.
• W tym tygodniu zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki Jezusa
Chrystusa. Początek we wtorek po Mszy św. o godz.18.00. Modlić się będziemy przed
Najświętszym Sakramentem nieustanie przez dobę. Adoracja zakończy się o godz. 17.00.
Niech będzie dla nas mobilizacją, by dać coś więcej z siebie, jako osobisty dar o
nawrócenie grzeszników, dobre owoce rekolekcji i pokój na Ukrainie.
• W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Rozpocznie
ją o godz. 17.15 nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Wcześniej w zakrystii można
składać intencje modlitewne. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i modlitwę
uzdrowienia poprowadzi ks. Krzysztof Kralka.
• W czwartek wypadają imieniny ks. Patryka. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji
Solenizanta na godz. 18.00.
• W sobotę Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i
18.00.
• W kawiarence jest do nabycia nowa książka ks. Pawła. No i oczywiście dobre cisto.
• W sobotę 2 kwietnia organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa. Od
60 lat przygotowują je klerycy pallotyńscy. Całkowity koszt (przejazd autokarem i bilet
wstępu) to 110 zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim
Parafianom, Gościom i Sympatykom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki
Bożej Chełmskiej.
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