komunikaty
duszpaster skie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin odprawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której będziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.
Siostry Pasjonistki zapraszają do wspólnej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpoczęła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwoniąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od godziny 6.00. do 21.00.
Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z narażeniem życia, głoszą Ewangelię.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Centralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy proszą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na modlitwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odprawiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

Pragniemy zorganizować przy naszej parafii warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którychkolwiek z zajęć prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gablocie przed kościołem.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na czuwanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 18.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej przeprowadzone będą w dniach 11 – 13 kwietnia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emitowany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01

(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla młodzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.
W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – zapowiedź I.
Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

ogłoszenia
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5miesięcznym synkiem na dłuższą współpracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje uczciwej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.: 888 022 066.

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć remont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęcamy, aby 1% naszego podatku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że 1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villanowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Fundacji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie internetowej www.fundacja-wilanow.pl.
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Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan
o mnie zapomniał”. „Czyż może
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie”.

O tym, jak trudna jest dzisiejsza
ewangelia, świadczy tłumaczenie,
które bardzo łagodzi prawdziwy sens
słów Jezusa. Tłumaczenie zawarte
w lekcjonarzu pochodzi z II edycji
Biblii Tysiąclecia. To z wydania V,
ostatniego, jest inne. Tłumacze dodali
nieistniejące w oryginale słowo zbytnio.
W ten sposób radykalny nakaz
nie martwcie się o jutro stał się łagodną
propozycją nie troszczcie się zbytnio.

Iz 49, 14–15

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 62, 2–3.6–9

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała.
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 4, 1–5

Bracia: Niech ludzie uważają nas za
sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic
Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda,
aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś
najmniej zależy na tym, czy będę
osądzony przez was, czy przez
jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej,
nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie
nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale
to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan
jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie
Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.
Wtedy każdy otrzyma od Boga
pochwałę.
Oto słowo Boże.

Skąd biorą się w nas próby innego,
łatwiejszego spojrzenia na Ewangelię,
kiedy ta stawia radykalne propozycje?
Może wynika to z braku wiary, wiary
w ojcowską i macierzyńską obecność
Boga. Może mówimy jak Syjon:
Pan mnie opuścił, Pan o mnie
zapomniał i nie potrafimy uwierzyć,
że On kocha jak najukochańsza matka,
a nawet bardziej niź ona.
Jezus znowu pokazuje pogan: ci,
którzy wcześniej byli przykładem
miłości niedoskonałej, gdyż kochali
tych tylko, co ich kochają, tym razem
są tymi, którzy są przykładem innej
niedoskonałości: martwią się.
Dzisiejsza ewangelia stawia przed
nami pytanie: o co się martwię?
A może ważniejsze jest inne:
dlaczego się martwię?
ks. Przemysław Śliwiński

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 6, 33

Starajcie się naprzód o królestwo Boże
i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

EWANGELIA
Mt 6, 24–34

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo
albo
jednego
będzie
nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego
powiadam wam: Nie troszczcie się
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść
i pić; ani o swoje ciało, czym się macie
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej
niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu:
nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je
żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż
one? Kto z was przy całej swej trosce
może choćby jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia? A o odzienie czemu
się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się
liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet
Salomon w całym swoim przepychu nie
był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do
pieca będzie wrzucone, Bóg tak
przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej
was, małej wiary? Nie troszczcie się więc
zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
co będziemy pić? czym będziemy się
przy odziewać? Bo o to wszystko
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie
troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień
swojej biedy”.
Oto słowo Pańskie.
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1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
eucharystyczne. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za zmarłych, polecanych
w wypominkach rocznych.
2. Środą Popielcową zaczynamy okres
Wielkiego
Postu.
Msze
święte
z obrzędem posypania głów popiołem
sprawowane będą o godzinie 7.00, 9.00,
12.00, 17.00 i 18.00. W środę popielcową
obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się
od pokarmów mięsnych. W Wielkim
Poście zapraszamy do wspólnego
rozważania męki Pana. Nabożeństwo
Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki
o godz. 12.30, 16.30 dla dzieci i 18.30.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek
miesiąca. W czwartek, 6 marca, Msza św.
wotywna o Chrystusie Najwyższym
i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00., po
Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu, w sposób szczególny
modlimy się o powołania kapłańskie.
W piątek, 7 marca, Msza św. wotywna
o Najśw.Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
Z sakramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00,
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragniemy odwiedzić chorych i osoby
w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska
oraz adresy osób pragnących skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania oraz
przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej.
4. W Wielkim Poście zapraszamy na cykl
sześciu spotkań na temat: Poznaj Boże
rozwiązania na różne sytuacje życiowe.
Spotkania z filmami z serii "Boże rozwiązania"

będą odbywały się w środy po Mszy św.
o godz. 18.00. Po każdym filmie będzie
krótka konferencja na temat związany
z biblijnymi radami dotyczącymi zarządzania finansami. Szczegółowy plan
spotkań znajduje się w gablocie przed
kościołem.
5. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
- we wtorek, 4 marca, Święto św.
Kazimierza Królewicza; jest to również
dzień imienin ks. Kardynała Kazimierza
Nycza, pamiętajmy w modlitwach
o naszym Arcypasterzu.
6. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
7. Zmarł pan Michał Bieniasz, który przez
wiele lat zajmował się szatą graficzną
i składem "Klimatów" oraz aktualizował
stronę internetową parafii. Polecamy
pana Michała Miłosierdziu Bożemu.
Pamiętajmy o nim w naszych
modlitwach.
8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
śp. Placydę Ramza
śp. Wojciecha Stefana Kobiałkę
śp. Małgorzatę Hannę Zacharską-Łajtar
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
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Środa Popielcowa,
czyli Popielec.
To uroczystość ruchoma, obchodzona
w Kościele katolickim w różnych terminach
w zależności od daty Świąt Wielkanocnych.
Wypada ona dokładnie 46 dni przed
Wielką Niedzielą i rozpoczyna okres
Wielkiego Postu - w tym roku 5 marca.
Przesłaniem Środy Popielcowej jest przypomnienie wiernym o konieczności pokuty
i duchowego przygotowania na świętowanie
zmartwychwstania Chrystusa.
Główny obrzęd Środy Popielcowej (posypywanie głów popiołem) wywodzi się z czasów
starożytnych. Znany jest w wielu kulturach,
między innymi judaizmie, w starożytnym
Egipcie, w krajach arabskich i w Grecji.
W liturgii pojawił się w VIII w. Miał to być akt
najwyższej skruchy, polegający na uznaniu
własnej marności w oczach Boga. Grzesznik
podkreślał w ten sposób własną śmiertelność
i znikomość.
Bł.Jan Paweł II ogłosił Popielec Dniem modlitw
o pokój na świecie. W Środę Popielcową
katolików obowiązuje post ścisły (zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego),
a więc spożycie trzech posiłków, w tym jednego
do sytości. W kościołach kapłani odprawiają
Msze święte w fioletowych szatach liturgicznych
symbolizujących pokutę. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie
głów wiernych popiołem. Kapłani czyniąc to,
wypowiadają słowa z Księgi Rodzaju: „Prochem
jesteś i w proch się obrócisz” lub cytują słowa
Ewangelii świętego Marka: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Obrzędowi towarzyszy odśpiewywanie pokutnych pieśni.

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współczesnym, i tych, którzy dysponują materiałami
- również archwalnymi - o naszej parafii.
Wszelkie pytania i propozycje można kierować do ks. proboszcza, do któregoś z członków
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy:
klimaty@parafiawilanow.pl
Redakcja
Zarówno nasza paraﬁa,
jak i Fundacja Ecclesia
Villanovensis są także
obecne na Facebooku.

www. facebook.com/paraﬁa.wilanow
Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty”
w smartfonie lub
na tablecie.
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Rdz 12,1–4a
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego
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.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
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.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a
by ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.
DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca
Czytanie z Drugiego listu świętego 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 życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.
Oto Słowo Boże.

S Ł O W A

k o m e n t a r z
Dzięki relacji św. Mateusza dowiadujemy się o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w czasie Wielkiego Postu nabiera szczególnego znaczenia.
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypomina im również o niej po przemienieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu przenikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umęczony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miłości wydał samego siebie na okup
za nas.
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeństwo naszego Zbawiciela, dwa bieguny tej samej rzeczywistości prawdy o naszym zbawieniu.
ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5
Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
EWANGELIA
Mt 17,1–9
Przemienienie Pańskie
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”.
Oto słowo Pańskie.
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