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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 12, 1–4a

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 błogo-
sławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez 
ciebie będą otrzymywały błogosławień-
stwo ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan 
rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33, 4–5.18–20.22

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,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

      Weź udział w trudach i przeciwno-
ściach 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 prze-
zwyciężył śmierć, a rzucił światło na 
życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.

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 świet-
lany 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”. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 1, 8b–10

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 17, 5

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

EWANGELIA 
Mt 17, 1–9

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

K OM E N T A R Z

  Pozornie dzisiejsza Ewangelia nic nie mówi ani o 
drodze, ani o powołaniu. Tylko pozornie. Jezus nie 
odpowiada na pragnienie Piotra, by rozbić namioty 
na górze Przemienienia. Innymi słowy, odrzuca 
pokusę Apostoła, by skupić się na tym, co 
niewątpliwie jest chwałą Bożą, ale jeszcze niepełną, 
gdyż niezwieńczoną Zmartwychwstaniem. Zamiast 
biwaku na górze Przemienienia, Apostołów czeka 
wędrówka w stronę innej góry – Golgoty.

 W drugim czytaniu zaproszenie jest podobne: tak jak 
Bóg zachęcał Abrama do podjęcia trudu wędrówki 
do Ziemi Obiecanej, tak św. Paweł zachęca 
Tymoteusza do podjęcia trudu głoszenia i życia 
zgodnego z Ewangelią po to, by mieć udział w 
zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. W ten sposób 
starotestamentowa metafora zyskuje w Nowym 
Testamencie konkretną treść.

Oto słowo Boże

Chwała Tobie, Królu wieków

ks. Maciej Raczyński-Rożek

w wymiarze symbolicznym konieczność opuszczenia 
tego, co oswojone, a przez to bezpieczne i wygodne, 
po ty, by zyskać większe – Boskie – dary. Abram 
miał w gruncie rzeczy kontynuować wędrówkę 
swego ojca, Teracha, który wyszedł z Ur do 
Kanaanu, ale zatrzymał się w Charanie i tam w 
końcu zmarł (por. Rdz 11, 31). To, że Bóg dopomina 
się u Abrama o dalszą wędrówkę, wskazuje, że nie 
zadowala się stosowaniem przez nas półśrodków. 

  Przeżywać Wielki Post to być w drodze do 
Wielkanocy. Dzisiejsza liturgia Słowa pod-
kreśla właśnie ten aspekt Wielkiego Postu.
  W pierwszym czytaniu Abram otrzymuje 
obietnicę błogosławieństwa dla siebie, 
swojej rodziny i przyszłych pokoleń, ale 
warunkiem jego otrzymania jest wyruszyć 
w drogę, wyjść z domu rodzinnego, opuścić 
rodzinną ziemię. Wyjście Abrama oznacza 
w

  Tym jest Wielki Post: trudem, wychodzeniem z 
tego, co bliskie i znane, odrzuceniem półśrodków, po 
to, by przeżyć to, co jest właściwym objawieniem 
Chrystusa – Zmartwychwstanie. Oczywiście, w ten 
sposób Wielki Post jest obrazem całego 
chrześcijańskiego życia.



Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przeprowadzone będą w 
dniach 3–5 kwietnia, dla uczniów gimnazjum 
i młodzieży licealnej przeprowadzone będą 
w dniach 5–7 kwietnia br. Rekolekcje para-
fialne rozpoczną się w niedzielę, 2 kwietnia 
i będą trwały do środy 5 kwietnia br.
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1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem 
modlitwy, postu i solidarności z misjona-
rzami. Z tej okazji gościmy w naszej parafii 
księży ze zgromadzenia misyjnego Kombo-
nianów, którzy przybliżą nam problematykę 
misji.

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 godz.
18.30 – dla dorosłych, młodzieży, 
studentów i młodzieży pracującej.

4.
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

3.

Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć 
przed Kościołem wielkanocne świece 
Caritas. Pragniemy przypomnieć, że ze 
środków uzyskanych z rozprowadzana 
świec Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
prowadzi działalność charytatywną, niosąc 
pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom; 
organizując zajęcia w świetlicach środowi-
skowych i wyjazdy wakacyjne. Zachęcamy 
do nabywania świec.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 
robienia palemek i kwiatów z krepiny. 
Zajęcia odbędą się w dzwonnicy, w sobotę 
18 marca od godz. 10.00 do 12.00. Osoby 
zainteresowane  prosimy o wpisanie się na 
listę wyłożoną w dzwonnicy. Ilość uczestni-
ków ograniczona.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00, w Kanonii.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się dziś o godz. 11.00, w kościele.

W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na 
potrzeby Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie zebra-
liśmy 8851 PLN. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

5.

Przed kościołem zbieramy do puszek ofiary 
na potrzeby misji.

9.

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu 
przy naszej parafii zaprasza na adoracyjną 
Drogę Krzyżową przed Najświętszym 
Sakramentem w kaplicy św. Anny w najbliż-
szy piątek o godz. 19.30. Kontemplacja 
Męki Chrystusa na podstawie objawień 
mistyków i świętych Kościoła, milczenie oraz 
refleksja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2.

Intencja różańcowa 
od 12.03 do 9.04.2017 r.

 Módlmy się, 
aby Święty Czas Wielkiego Postu 

był czasem prawdziwego nawrócenia 
i przemiany życia.

18 marca br. o godz. 16.00 zapraszamy na 
konferencję „Wolność – dana czy zadana?” 
poruszającą tematykę wychowania do wolności.

Podczas konferencji postaramy się odpowie-
dzieć na następujące pytania: Czy wolność ma 
granice i czy należy je stawiać? Jak je umiejętnie 
poszerzać nie tracąc dobrej relacji z dzieckiem? 
Co pomaga w wychowaniu dojrzałej osoby, 
odpowiedzialnej za siebie i innych? Jakie są 
pułapki „niewychowanej” wolności? Jak motywo-
wać do wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, 
dobra i piękna?

Wśród prelegentów: 
dr Stanisław Sławiński - pedagog, autor 
książek o wychowaniu; 
p. Kinga Baranowska - zdobywczyni dziewięciu 
ośmiotysięczników oraz 
p. Darek Malejonek - kompozytor, gitarzysta, 
wokalista a także wolontariusz „Młodzi światu”.

Zachęcamy też do zapraszania znajomych 
tak, aby jak najszersze grono osób mogło 
skorzystać z treści konferencji. W tym roku ze 
względu na zaproszonych gości i tematykę 
wykładów zapraszamy również młodzież!

Adres: ul. 3 Maja 129, Józefów.

8.

6.

Zapraszamy do modlitwy 
rozważaniami opartymi na 

tekstach Pisma Świętego 
oraz objawień (z Imprimatur) 

m.in.: św. Brygidy,
św. Gertrudy, św. Mechtyldy, 
bł. A. Katarzyny Emmerich, 

Marii z Agreda, 
Luisy Piccarreta, 

Alicji Lenczewskiej i in. 

Adoracyjna 
Droga Krzyżowa przed 

Najświętszym Sakramentem 
w piątek 17 marca 

o godz. 19.30

Słowo objawienia 
– 

Cisza 
– 

Refleksja

10.

11.




