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.

Wydawca

Nr 108

Nr 420 / 26 marca 2017 ISSN 2080-0010
lV Niedziela Wielkiego Postu

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 16, 1b.6–7.10–13a

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą
twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego
Betlejemity, gdyż między jego synami
upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli,
spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością
przed Panem jest Jego pomazaniec”.
Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj
ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost,
gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem
człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek
patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan
natomiast patrzy na serce”.
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu
swoich synów, lecz Samuel oświadczył
Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel
więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy
młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze
najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel
powiedział do Jessego: „Poślij po niego
i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy
uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc
i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne
oczy i pociągający wygląd.
Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”.
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił
go pośrodku jego braci. Począwszy od tego
dnia duch Pana opanował Dawida.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1–6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwała mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
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DRUGIE CZYTANIE
Ef 5, 8–14

Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz
teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem
bowiem światłości jest wszelka prawość
i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest
miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując,
nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich
się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.
Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane
stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko,
co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się
mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8, 12b

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

KOMENTARZ
Człowiek w sposób naturalny sądzi
drugiego po tym, co zewnętrzne. Patrzy na
wzrost, na wygląd, na sposób w jaki ktoś jest
ubrany, na to jak się zachowuje. Tak czynił w
dzisiejszym pierwszym czytaniu Samuel,
wysłany przez Boga, by namaścić nowego
króla nad Izraelem. Jak zobaczył Eliaba, to
od razu pomyślał, że ten nadaje się na króla.
Tymczasem Pan Bóg kieruje do Samuela
bardzo ważne słowa: „Nie zważaj ani na jego
wygląd, ani na wysoki wzrost (…) nie tak
bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo
człowiek widzi, to co dostępne dla oczu, a
Pan widzi serce” (1 Sm 1, 7).
Człowiek w sposób naturalny musi
docierać do tego, co znajduje się wewnątrz
drugiego człowieka przez znaki zewnętrzne:
przez ciało, gesty, język, zachowania. Nie ma
innej drogi. Może jednak się na tych
zewnętrznych rzeczach zatrzymać i nie
dotrzeć do serca. Bóg jest tym, który chce
nauczyć nas patrzeć głębiej, tak jak nauczył
Samuela. Uczy nas tego m.in. w każdej Mszy
św.: oczami ciała widzimy tylko chleb, ale
oczami serca widzimy Ciało Jezusa
Chrystusa; to samo dotyczy kielicha z winem,
które stało się Krwią Zbawiciela. Uczmy się w
tej najlepszej szkole, żeby potem tym Bożym
spojrzeniem patrzeć na tych, których Bóg
postawi na naszej drodze.

EWANGELIA krótsza
J 9, 1.6–9.13–17.34–38

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego
człowieka, niewidomego od urodzenia.
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do
niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł,
obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci,
którzy przedtem widywali go jako żebraka,
mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi
i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”,
a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego
podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto
i otworzył mu oczy, był szabat. I znów
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób
przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli:
„Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale
w jaki sposób człowiek grzeszny może
czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do
niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz
w związku z tym, że ci otworzył oczy?”
Odpowiedział: „To prorok”. Na to dali mu taką
odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?” I precz go
wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go
precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy
ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On
odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym
w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus:
„Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi
do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę,
Panie!” i oddał Mu pokłon.
Oto słowo Pańskie

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2017 r.
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie 8. Zbiórka makulatury, z której dochód
odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabo- zostanie przekazany na budowę studni
żeństwie modlić się będziemy za zmarłych w Sudanie odbędzie się w dniach 3–6
polecanych w wypominkach rocznych.
kwietnia 2017 r. Makulaturę prosimy
wrzucać do podstawionego, niebieskiego
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
kontenera przed wejściem do Kanonii.
kościele odprawiane jest w każdy piątek
Wielkiego Postu w następujących godzinach: 9. W najbliższym czasie sakramentalny
o 12.30 – dla dorosłych, o 16.30 – dla dzieci
związek małżeński zawrą:
oraz o 18.30 – dla dorosłych, młodzieży,
Paweł Jacek Lewandowski, kawaler
studentów i młodzieży pracującej.
z parafii pw. św. Tadeusza w Warszawie
3. Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu i Ewelina Aleksandra Szobska, panna
przy naszej parafii zaprasza na adoracyjną
z parafii tutejszej
Drogę Krzyżową przed Najświętszym
Sakramentem w kaplicy św. Anny w najbliż- – zapowiedź II;
szy piątek o godz. 19.30.
Łukasz Andrzej Koziej, kawaler
4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się z parafii tutejszej
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców i Katarzyna Skalka, panna z parafii tutejszej
odbędzie się w następną niedzielę, 2 kwietnia – zapowiedź I.
o godz. 11.00 w kościele.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół dzących między narzeczonymi zobowiązany
podstawowych, przeprowadzone będą w jest powiadomić kancelarię parafialną.
dniach 3–5 kwietnia, dla uczniów gimnazjum Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
i młodzieży licealnej w dniach 5–7 kwietnia
W Niedzielę Palmową u naszych
br. Rekolekcje parafialne rozpoczną się w
ministrantów będzie można nabyć
niedzielę, 2 kwietnia i będą trwały do środy
5 kwietnia br.
piękne palemki
6. Przed kościołem można nabyć wielkanocne
a w Wielką Sobotę
świece Caritas. Pragniemy przypomnieć, że
wodę święconą.
ze środków uzyskanych z rozprowadzania
świec Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Ofiary zasilą fundusz ministrancki.
prowadzi działalność charytatywną, niosąc
Serdecznie
pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom;
dziękujemy
organizując zajęcia w świetlicach środowiskowych i wyjazdy wakacyjne.
za wsparcie☺

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
w naszej parafii
2–5 kwietnia 2017 r.
wygłosi

Ojciec Andrzej Bielat – dominikanin
Wyświęcony zostałem na kapłana w
1990 roku i pierwsze dwa lata przeżyłem na
warszawskim Służewie jako duszpasterz
dzieci i młodzieży. Od 1992 do 2009
posługiwałem na misjach dominikańskich
w Moskwie, Jałcie, Petersburgu i Kijowie
jako proboszcz, wykładowca, rekolekcjonista
i publicysta religijny. Owocem mych zainteresowań literackich i teologicznych są książki:
Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz jako
apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej (dysertacja doktorska)
i Sienkiewicz i jego rady dla rodaków.
Aktualnie mieszkam w Tarnobrzegu i dlatego
kolejną książkę poświęciłem cudownemu
Obrazowi Świętej Rodziny, który czczony
jest jako Matka Boża Dzikowska: Róża
Jerychońska i jej czciciele. Niektóre moje wykłady można znaleźć na kanale „YouTube”.

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

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

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001

2

Czytanie z Księgi Rodzaju

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.

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

Wydawca

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

L I T U R G I A

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

7. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty rękodzieła, które odbędą się w dzwonnicy,
w sobotę 8 kwietnia od godz. 10.00 do
12.00. W ramach spotkania będzie można
samodzielnie wykonać kolorową pisankę.
Chętnych prosimy o zapisywanie się w dzwonnicy. Ilość uczestników jest ograniczona.
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Módlmy się,
aby Święty Czas Wielkiego Postu
był czasem prawdziwego nawrócenia
i przemiany życia.

Nr 420

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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