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
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 zorg
fii warsztaty mu
ficzne i operat
młodzieży. Oso
ciem udziału, w którychkolwiek
simy o zgłasza
Szczegółowe i
można znaleźć
rafii 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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Niedziela Miłosierdzia Bożego

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 42–47

Bracia trwali w nauce Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie
czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni,
a łamiąc chleb po domach, przyjmowali
posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili
Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.
Pan zaś przymnażał im codziennie tych,
którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże

W ramach wypoczynku letniego
zorganizować w
lipca br. „Spły

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1.4.13–14.22.24

dzieży szlaki

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Wszystkie osob
nie się do ks. M
ograniczona.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

W najbliższym czasie
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysła
rafii tutejsze ji
Regina Celina Ka
biecko – zapowiedź I.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

Tomasz Zbigniew
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka,
parafii tutejszej – zapowiedź I.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1, 3–9

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim
wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas
do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego,
które jest zachowane dla was w niebie. Wy
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą
Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się
w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się,
choć teraz musicie doznać trochę smutku
z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez
to wartość waszej wiary okaże się o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota, które
przecież próbuje się w ogniu, na sławę,
chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa
Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie
Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością
niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

Każdy, kto by wiedział
chodzących mi
wiązany jest
parafialną. Narzeczonych
twie parafian.

ogło
Rodzina z Wilanowa
niani z doświadczeniem
miesięcznym synkiem
pracę (ok. 3 lat)
o kontakt pod
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje
wej i ciepłej opiekunki
rocznego chłop
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
mont kopuły n
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęc
datku przeznaczyć
go na rzecz fund
zeznaniu podatkowym
informacje” – wpisujemy,
przekazujemy n
nowensis. Na st
zostały wyłożon
możliwości odpisania
cji. Więcej informacji na
działalności możemy
ternetowej www.fundacja-wilanow

Oto słowo Boże
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S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20, 29
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19–31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»
Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Kiedy
czytamy
ten
fragment
Ewangelii nasza uwaga koncentruje się
na Tomaszu, jego braku wiary,
sceptycyźmie, może ciekawości, albo co jest bardzo prawdopodobne potrzebie konkretnego znaku dla
potwierdzenia, umocnienia wiary. A
może było to podświadome pragnienie
zobaczenia umiłowanego Mistrza,
spotkania z Nim?
Postawa Tomasza w spotkaniu ze
Zmartwychwstałym fascynuje nas,
ponieważ znajdujemy w tym opisie
wyraz naszych, mniej lub bardzieje
uświadomionych obaw i pragnień,
zachwytu i lęku. To wszystko sprawia,
że może umknąć naszej uwadze istota
wydarzenia: Zmartwychwstanie i życie
wieczne.
Ludzie wszystkich epok, wciąż na
nowo pytają o to, co nas czeka po
śmierci?
Błogosławieni są ci, którzy uwierzyli.

K.Appold, Niewierny Tomasz,
Drzeworyt z 1879 roku.

ks. dr Waldemar R. Macko
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23 kwietnia 2017 r.
1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwaza przygotowanie w tym roku Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.
lamy Boga za Jego bezgraniczne Miłosierdzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej 4. Dziękujemy wszystkim osobom, które
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego
wsparły fundusz ministrancki kupując w
odprawimy o godz. 15.00, w Godzinę Miłoczasie świąt palmy wielkanocne i wodę
sierdzia, a nie jak zwykle o godz. 17.00. Dziś
święconą. W tym roku ministranci zebrali
nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00. Po
5400 PLN. Dziękujemy Panu Markowi
nabożeństwie o godz. 15.00 modlić się
Szeibowi za ufundowanie nagród dla
będziemy za zmarłych z naszych rodzin.
ministrantów i lektorów. Wszystkim składamy
Pragniemy przypomnieć, że w każdy czwarserdeczne Bóg zapłać.
tek po Mszy św. o godz. 17.00 odmawiamy
5.
W
tym tygodniu przypadają następujące
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
święta
liturgiczne:
kapłanów pochodzących z naszej parafii
–
w
poniedziałek,
24 kwietnia, uroczystość
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
św. Wojciecha, biskupa i męczennika;
2. Dziś na początku Mszy św. o godz. 18.00
– we wtorek, 25 kwietnia, święto
w uroczystej procesji zostaną wprowadzone
św. Marka, Ewangelisty;
do naszego kościoła relikwie św. s. Faustyny.
– sobotę, 29 kwietnia, święto św. Katarzyny
3. Dziękujemy s. Melani, p. Krystynie Kruszewskiej,
Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
p. Marcie Piekut, p. Markowi Lewandowskiemu,
imieniny, składamy serdeczne życzenia
p. Adamowi Domaszczyńskiemu, p. Wilardowi
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej
Biemans, p. Grzegorzowi Grądzielowi, p.
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Łukaszowi Czarnemu p. Zbigniewowi Wujaszowi,

„Łagiewniki. Z tego miejsca roznosi się na cały świat
cudowne orędzie o Bożym miłosierdziu. Nie może być
piękniejszego orędzia niż to, które wskazuje na
największy i najwspanialszy przymiot Boga – Miłość
miłosierną. Nasz Kraj został niejako wyróżniony przez
to, że właśnie tu, poprzez skromną osobę siostry zakonnej, wtedy nikomu nieznanej, Bóg postanowił ratować
świat przypominając mu o Prawdzie znanej w Kościele
od wieków. Prawda ta jednak okazała się niezmiernie
potrzebna nam teraz. To Prawda szczególnie na te
czasy. Czasy obfitujące w dobro i zło. Kochani. Gdzie
panoszy się zło, tam Bóg kieruje strumienie swoich łask
szczególnie licznych. Tą łaską rozlaną na świat, łaską
rozlaną w sercach ludzkich jest Boże Miłosierdzie
spływające z ran Jezusa, z Jego Ciała. Zauważcie
kochani, że obraz namalowany pod kierunkiem opisu
św. s. Faustyny przedstawia rzecz niezmiernie istotną.
Przedstawia Boga, Jego istotę, wskazuje na najważniejszy
i

[Matka Najświętsza i Syn] „Tych dwoje złączonych jest ze sobą na wieki. Tam, gdzie Matka,
tam i Syn. Ich męka także była wspólną. Wspólne
też jest miłosierdzie spływające na świat z tych
dwóch serc. Przyjmijcie te serca jako dar cenny
dla was i rozważajcie nieskończoność Miłosierdzia tych Serc. Bóg bogaty w Miłosierdzie. I Maryja
Matka Jego. Obdarzona mianem Matki Miłosierdzia, stała się nią z racji uczestniczenia i współcierpienia z Jezusem podczas Jego męki. Jest
Matką Miłosierdzia, bo zrodziła Boga, który jest
Miłosierdziem. Jest Matką Miłosierdzia, bo Bóg w
Niej złożył swój dar Miłosierdzia, aby Ona tym
Miłosierdziem dysponowała i Nim obdzielała
według własnej woli. Bóg obdarza nas nieustannie
swoją miłością. Cokolwiek czyni – czyni z miłości
do nas, troszcząc się, abyśmy tej miłości doświadczali i zaznawali. Kochani. Niech Bóg tak hojnie
udzielający swego Miłosierdzia oraz Matka pełna
Jego Miłosierdzia, obdarzą was nim w sposób szczególny, abyście doznawszy go, uwierzyli, zaufali
i zostali napełnieni pokojem płynącym z tejże
wiary i ufności w Boga bogatego w Miłosierdzie.”

przymiot. Przyjrzyjcie się. Na obrazie jest postać Jezusa
– Boga. Wskazuje On na Serce – Bóg jest Miłością. A
z tego Serca wychodzą promienie – Miłosierdzie. Napis
głosi: „Jezu, ufam Tobie!” To powinno stanowić nasze
Credo. Bóg pokazuje nam, że jest Miłością Miłosierną. A naszym wyznaniem wiary powinna być
ufność w Jego Miłosierdzie. Kontemplujcie ten obraz,
kochani. Poprzez s. Faustynę skromną, cichą zakonnicę, Bóg dał wam obraz samego siebie i obiecał wiele
łask dla tych, którzy przed tym obrazem będą się
modlić do Jego miłosierdzia. Chylę czoło przed tą,
która rozpoczęła wielki pochód Bożego Miłosierdzia
przez świat. Która zapoczątkowała to orędzie, która
żyjąc w posłuszeństwie, w całkowitej wierności słowom
Boga, potrafiła im zaufać i odważnie, mężnie głosić
wielką Prawdę o Bożym Miłosierdziu.”
Słowa św. JANA PAWŁA II z pielgrzymek
w POLSCE

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

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

e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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PIERWSZE CZYTANIE
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.

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

L I T U R G I A

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
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Przez Niepokalane Serce Maryi
módlmy się
o Światło i dary Ducha Świętego
dla naszego Księdza Proboszcza
i Księży pracujących w naszej Parafii.

Nr 424

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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