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O TOBIE MÓWI MOJE SERCE:  SZUKAJ JEGO OBLICZA.  BĘDĘ SZUKAŁ 

OBLICZA TWEGO, PANIE, NIE ZAKRYWAJ PRZEDE MNĄ SWOJEJ TWARZY. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Rdz 12, 1-4a) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z 

twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 

ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię 

bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 

błogosławił i twoje imię rozsławię: 

staniesz się błogosławieństwem. Będę 

błogosławił tym, którzy ciebie 

błogosławić będą, a tym, którzy tobie 

będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. 

Przez ciebie będą otrzymywały 

błogosławieństwo ludy całej ziemi”. 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan 

rozkazał, a z nim poszedł i Lot. 

Psalm (Ps 33, 4-5. 18-19. 20 i 22) 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

Słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

Oczy Pana zwrócone na 

bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 

według nadziei, 

którą pokładamy w Tobie. 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

2. czytanie (2 Tm 1, 8b-10) 

Czytanie z Drugiego Listu św. 

Pawła Apostoła do Tymoteusza 

 Najdroższy: 

Weź udział w trudach i 

przeciwnościach znoszonych dla 

Ewangelii według danej mocy Boga, 

który nas wybawił i wezwał świętym 

wezwaniem, nie dzięki naszym 

czynom, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski, która nam dana 

została w Chrystusie Jezusie przed 

wiecznymi czasami. Ukazana 

natomiast została teraz przez 

pojawienie się naszego Zbawiciela, 

Chrystusa Jezusa, który 



przezwyciężył śmierć, a rzucił światło 

na życie i nieśmiertelność przez 

Ewangelię. 
 
Chwała Tobie, Słowo Boże 

Z obłoku świetlanego odezwał się 

głos: 

„To jest mój Syn umiłowany, 

Jego słuchajcie”. 

Ewangelia ((Mt 17, 1-9) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

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: 

„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”. 
 

HOMILIA KS. WOJCIECHA WĘGRZYNIAKA 

W człowieku może się zrodzić taka myśl: „Ja też chciałbym zobaczyć 

przemienionego Pana Jezusa. Też chciałbym wziąć udział w jakiejś spektakularnej 

akcji albo w spektakularnym cudzie. Dlaczego nie mogę tego doświadczyć?”. 

Częściową odpowiedzią na to pytanie jest prawda, że Jezus nie wszystkich zabiera 

na Górę Przemienienia. Piotr, Jakub i Jan nie zrobili nic, żeby zobaczyć 

przemienienie. Może jedynie pozwolili się wybrać, pozwolili się wziąć na górę, 

ale bynajmniej tego nie planowali, nie starali się o to i nie układali swojego życia 

tak, żeby to właśnie oni mogli ten cud zobaczyć. Można więc powiedzieć, że nie 

zależy to od człowieka, że to Pan Bóg wybiera ludzi.  

Druga sprawa jest dosyć prosta, ale często bywa niezauważana. Zwróćmy uwagę, 

że gdyby Piotr, Jan i Jakub nie znali się przynajmniej troszeczkę na Starym 

Testamencie, nie znali się choć trochę na Prawie, na teologii, nie rozpoznaliby, 

kto się im ukazał. Skąd wiedzieliby, że Eliasz to Eliasz, a Mojżesz to Mojżesz? 

Musieli mieć jakieś porównanie tego, co właśnie zobaczyli, z tym, co wcześniej 

czytali, co słyszeli o tych dwóch mężach wiary. Gdyby nie mieli podstawowej 

wiedzy, jak rozpoznaliby to, że Bóg przychodzi w świetle? Że tam, gdzie jest 

światło, gdzie jest biel, tam jest też znak tego, że Bóg się pojawia? Jak 

rozpoznaliby, że jest to działanie Bożej łaski, gdyby nie mieli o tym 



jakiegokolwiek pojęcia, przynajmniej podstawowego? Owszem, mogliby zapytać: 

„Kim jesteście?”, mogliby próbować tego dochodzić, ale wiedza z pewnością 

pomogła im w rozpoznaniu tego, co zobaczyli. 

Jest ciekawe, że św. Piotr po raz kolejny wychodzi z inicjatywą i nie zraża się tym, 

co Pan Jezus powiedział do niego wcześniej: „Zejdź mi z oczu, szatanie”. Piotr 

znów proponuje coś po swojemu. I znów dostaje sygnał, że w życiu nie chodzi o 

to, żeby nie proponować, żeby nie mieć jakiejś inicjatywy, ale przede wszystkim 

o to, żeby słuchać Tego, kto jest prawdziwym przewodnikiem i kto zna drogę. 

Bóg, głos z nieba, objawia się i mówi: „To jest mój Syn umiłowany. W Nim mam 

upodobanie. Jego słuchajcie”. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć do Piotra: 

„Piotrze, rozdział wcześniej Pan Jezus ci powiedział: «Nie wychylaj się do przodu. 

Nie wyskakuj przed szereg. Stań za Mną, szatanie. To Ja jestem Tym, który was 

powołał. Wy idźcie za Mną. Ja jestem Mistrzem». To ci powiedział Jezus rozdział 

wcześniej. Teraz, w kolejnym rozdziale, w kolejnej sytuacji twojego życia, już nie 

Jezus, ale Ja, Pan Bóg, sam ci mówię: «Jezus ma rację. Słuchajcie mojego Syna. 

On wie, dokąd iść. On wie, jak iść. Macie różne pomysły, macie na głowie różne 

sprawy, ale rzecz najważniejsza, zasada numer jeden to słuchać mojego Syna»”. 

Ostatnia sprawa, którą chciałbym się podzielić, to sprawa związana z tajemnicą. 

To naprawdę może wydawać się dziwne, że Jezus zabronił uczniom opowiadać o 

tym, co widzieli na Górze Przemienienia. I dlaczego wybrał tylko tych trzech? Nie 

umiemy do końca odpowiedzieć na to pytanie. Jest wybrany naród. Są ludzie 

wybrani po to, żeby było ich dwunastu. Potem Jezus wybiera trójkę. Tej trójce 

mówi, żeby nie rozpowiadali tego, co widzieli. W życiu nie wszyscy będą tak 

samo wybrani, nie wszyscy będą wszystko wiedzieli. Są sprawy i tajemnice, które 

są zarezerwowane dla niektórych. Są sprawy, o których także my nie musimy 

mówić innym ludziom. Czy umiem zachować tajemnicę? Czy umiem pogodzić 

się z tym, że ktoś może być bardziej wybrany niż ja? Czy umiem pogodzić się z 

tym, że ktoś inny ma prawo do sekretu, do tajemnicy, że nie wszystko muszę 

wiedzieć? Czy umiem pogodzić się z tym, że ciekawość nie jest panem świata? 

Panem świata jest Jezus, który czasem mówi do człowieka, że milczenie i 

uszanowanie tajemnicy jest o wiele ważniejsze niż znajomość tej tajemnicy. 

Każdy z nas wyciągnie coś dla siebie z tej Ewangelii. Dla mnie niesamowicie 

zaskakująca jest bezinteresowność wybrania tych trzech apostołów. Zaskakujące 

jest też to, że Pan Bóg po raz kolejny przypomina, iż w życiu najważniejsze jest 

słuchanie. Słuchanie Jego i słuchanie głosu Jezusa. I może nie tyle zaskakująca, 

co mądra jest jeszcze ta drobna uwaga: żeby rozpoznać znaki Boże, żeby 

rozpoznać przemienienia, objawienia, trzeba się troszeczkę douczyć, bo inaczej 

może się okazać, że Pan Bóg czyni wiele cudów w naszym życiu, ale one 

przechodzą nam koło nosa, bo nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. 

 



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś, z racji I niedzieli miesiąca po Mszach świętych adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

2. W tym tygodniu wspominamy: 

wtorek – święte męczennice Perpetuę i Felicytę 

środa – świętego Jana Bożego, zakonnika. W świecie: Międzynarodowy 

Dzień Kobiet, które już dziś pozdrawiamy i modlimy się za nie.  

Czwartek – św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy. 

3. We wtorek zmianka tajemnic różańcowych po wieczornej Mszy św. a w drugi 

czwartek miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o 

godz. 20:00 w kościele. Przypominamy, że kaplica adoracji Najświętszego 

Sakramentu jest otwarta w dni powszednie od godz. 7:30 do 17:50.  

4. Droga krzyżowa w naszym kościele w piątki Wielkiego Postu o godz. 8:00, 

16:00 (dla dzieci) o 17:00 i 19:00. Gorzkie żale w niedziele o godz. 18:00. 
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