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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 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 ukazali się im
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający 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».
„To jest mój Syn umiłowany… Jego słuchajcie”. Jak słuchać Jezusa uważniej, niż po prostu
Go naśladując? Więcej, aby słuchać Jezusa, trzeba iść za Nim tą samą drogą! Jeśli będę
Go słuchał, wyruszę w drogę, wejdę na Górę Przemienienia i doświadczę obecności Boga
w moim życiu. W tej wędrówce na Górę Przemienienia nie ma pośpiechu. Po Jego
zmartwychwstaniu przyjdzie czas mówienia, dawania świadectwa, a teraz mam podążać
za Jezusem. Niczym uczniowie, pozostający w przestrzeni światła i „wznoszący oczy”,
mam trwać. W Chrystusie bowiem zawiera się nowa doskonała obecność Boga.
Przemieniony Jezus przynosi nowe przymierze z Bogiem, zawarte na Kalwarii. Głos Boga
jest jednoznaczny i słyszalny, a Boże światło przyciąga ku sobie, zaprasza do przemiany
mojego wnętrza i dalszego wsłuchiwania się.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakie przestrzenie mojego życia potrzebują światła Bożego? Do jakich
sfer mojego życia nie dotarł jeszcze Boży głos?
Do wykonania: Poprawię się chociaż z jednej wady np. złości, niechęci do ludzi
myślących inaczej niż ja.
KALENDARZ LITURGICZNY

09.03 (poniedziałek) Wspomnienie św. Franciszki Rzymskiej, zakonnicy
Franciszka urodziła się w Rzymie w roku 1384. W młodym wieku zawarła związek
małŜeński, w którym miała trzech synów. śyjąc w czasach pełnych klęsk
i nieszczęść, rozdała swój majątek i posługiwała ubogim i chorym. Nadzwyczaj
uczynna wobec potrzebujących, odznaczała się szczególnie pokorą i cierpliwością.

Po stracie dzieci i męŜa wstąpiła do załoŜonego przez siebie w roku 1425
zgromadzenia oblatek benedyktynek.
12.03 (czwartek) Wspomnienie św. Alojzego Orione, prezbitera
Pochodził z Piemontu, gdzie 23 czerwca 1872 roku przyszedł na świat w Pontecurone,
jako jeden z czterech synów Karoliny i Wiktoryna Orione. Matka była niewiastą
głębokiej poboŜności i silnego charakteru, a ojciec cięŜko pracującym brukarzem. Alojzy
od najmłodszych lat pomagał ojcu przy układaniu kamieni na drogach; był chłopcem
pogodnym, ale porywczym. Wstąpił do franciszkanów, a potem przeniósł się do
salezjanów, gdzie św. Jan Bosko był jego mistrzem duchowym i spowiednikiem.
O stopniu zaŜyłości świadczy fakt, Ŝe w 1888 roku Alojzy ofiarował swe Ŝycie w intencji
uzdrowienia ks. Bosko. Ostatecznie Alojzy znalazł się jednak w seminarium
duchownym. Jeszcze przed święceniami prowadził, na wzór ośrodków salezjańskich,
oratorium dla zaniedbanych chłopców. Z czasem rozszerzył pole swojej działalności
apostolskiej, zwracając się ku upadłym dziewczętom, suspendowanym kapłanom,
nędzarzom z przytułków, więźniom i młodzieŜy emigrującej "za chlebem" ze wsi do
miast. Zmarł w 1940 roku, a 28 października 1980 roku beatyfikował go Jan Paweł II;
kanonizował 16 maja 2004 roku.
14.03 (sobota) Wspomnienie św. Matyldy, królowej
Urodziła się ok. 895 r. Młodość spędziła w klasztorze benedyktynek w Herford, gdzie
jej babka była przełoŜoną. Wydana za księcia Henryka Ptasznika, doczekała się jego
koronacji na króla Niemiec. Bardzo cierpiała, gdy po śmierci męŜa synowie rozpoczęli
między sobą walkę o tron. Zasłynęła z wielkiej hojności, przekazując swoje fundusze na
budowę i działalność kościołów i klasztorów. Zmarła 14 marca 968 r. i została
pochowana obok małŜonka w kościele w Kwedlinburgu.
WARTO WIEDZIEĆ
Rocznica wyboru papieża Franciszka – jego właściwie imię to Jorge Mario Bergoglio.
Jest argentyńskim duchownym, jezuitą. Był przez wiele lat arcybiskupem
metropolitą Buenos Aires i tym samym prymasem Argentyny w latach 1998–2013,
a także kardynałem prezbiterem w latach 2001–2013. Jest 266 papieżem
i pierwszym z Ameryki Południowej! W tym roku będzie już 7. lat, które upłynęły od
wyboru jego osoby na Stolicę Piotrową (13 marca 2013 r.). Do tej pory odbył 32
zagraniczne podróże apostolskie i 31 na terenie Włoch. Opublikował dwie
Encykliki (Lumen fidei [29.06.2013] i Laudato si [24.05.2015]), pięć Adhortacji
Apostolskich (Evangelii gaudium [24.11.2013], Amoris Laetitia [19.03.2016],
Gaudete et exsultate [19.03.2018], Christus vivit [25.03.2019], Querida Amazonia
[02.02.2020]), dwadzieścia osiem Motu proprio, osiemnaście Konstytucji
apostolskich, jedną Bullę i cztery Listy apostolskie.
Zapraszamy do odmówienia modlitwy w intencji Papieża: Boże, Ty wybrałeś

swojego sługę Franciszka, aby jako następca apostoła Piotra
przewodził całemu Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw,
niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały
Kościół niech jednoczy się z nim węzłami jedności, miłości i pokoju,
aby wszyscy znaleźli w Tobie, Pasterzu dusz, prawdę i życie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

