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Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy
się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali
się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego
chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali,
Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział
bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli
się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój,
Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że
Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie
opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Jezus nie przemienił się, aby zrobić na uczniach jakieś niesamowite wrażenie. Tym
niezwykłym znakiem chciał im i nam powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy przemiany, że
nasza postać nie ma jeszcze tego blasku, który jest nam właściwy, że jesteśmy ciągle jeszcze
jakoś "przyćmieni", co przejawia się choćby popełnianymi grzechami. Potrzebujemy
przemienienia. Może go dokonać w nas tylko Bóg, ale potrzebuje naszego "wstąpienia na
górę". Każdy czas modlitwy jest właśnie owym "wstępowaniem wzwyż", jest "pogrążaniem
się w obłoku" Bożej obecności. Dlatego warto się modlić. Modlitwa nie jest czymś, co my
dajemy Bogu, choć jest wysiłkiem. Ona jest przywilejem, tak jak przywilejem było to, że Jezus
zabrał na górę Piotra, Jakuba i Jana.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy moje wnętrze odpowiada moim zachowaniom? Czy przypadkiem
nie żyję z maską nałożoną na twarz?
Do wykonania: Zaproszę Chrystusa do mojego wnętrza, by On je uporządkował i uleczył
moje rany.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

14.03 (poniedziałek) Wspomnienie św. Matyldy, królowej
Urodziła się około 895 roku w Saksonii i wychowywała się w klasztorze Herford, gdzie
przeoryszą była jej babcia. Poślubiła króla Niemiec Henryka Ptasznika. Prowadziła
przykładne życie matki i żony, a jako królowa wyróżniała się żarliwością w modlitwie oraz
opieką nad ubogimi, których odwiedzała w przebraniu, aby nie być rozpoznaną. Założyła
wiele klasztorów, między innymi w Kwedlinburgu, gdzie zmarła w 968 roku.
15.03 (wtorek) Wspomnienie św. Ludwiki de Marillac, wdowy

Lata życia Świętej to 1591 – 1660. Była współzałożycielką Sióstr Miłosierdzia. Współpraca
i przyjaźń Ludwiki de Marillac z Wincentym a Paulo zaowocowały rozkwitem w Kościele
nowego dzieła – dzieła miłosierdzia. Ta naznaczona od dzieciństwa trudną sytuacją
arystokratka nie ustawała w poszukiwaniu dróg Bożych. I tak pod wpływem Wincentego
oddała się organizowaniu i wizytowaniu Bractw Miłosierdzia. 29 listopada 1633 r. przyjęła
do swego mieszkania kilka dziewcząt, by mogły żyć we wspólnocie i by je przygotować
do nowych obowiązków. Stała się reformatorką Sióstr Miłosierdzia. Jej beatyfikacja miała
miejsce 9 maja 1920 r., a kanonizacja - 1 marca 1934. W 1960 r. papież Jan XXIII ogłosił ją
patronką dzieł opieki socjalnej.
16.03 (środa) Wspomnienie św. Heriberta (Herberta), biskupa
Św. Herbert urodził się w Wormacji w Niemczech około 970 r. Po ukończeniu nauki w
szkole katedralnej w Wormacji uczył się dalej w opactwie Gorze w Górnej Lotaryngii.
W 24 roku życia został kanclerzem na dworze cesarza Ottona III. W 999 r. papież
Sylwester II zamianował go arcybiskupem Kolonii. Czytamy w zapiskach historycznych, że
św. Herbert obejmował katedrę kolońską w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 999
r., wchodząc do niej boso mimo ostrej zimy. Już jako arcybiskup Kolonii, na prośbę
cesarza, towarzyszył mu w jego podróży do Rzymu. W czasie przeprowadzanej wizytacji
kanonicznej zachorował. Krótko po przewiezieniu do Kolonii zmarł. Dostępne
dokumenty odnotowują, że św. Herbert zmarł 16 marca 1021 r. Jego ciało zostało
złożone po drugiej stronie Renu w kościele klasztornym opactwa w Deutz, które sam
wybudował.
17.03 (czwartek) Wspomnienie św. Patryka, patrona Irlandii
Urodził się w Brytanii około 385 roku. Jako dziecko został porwany przez piratów, którzy
wtrącili go do niewoli w Irlandii. Uciekłszy, wrócił do swojego kraju, gdzie się wychowywał
i przyuczał do kapłaństwa. Postanowił poświęcić się szerzeniu chrześcijaństwa w
miejscach swojej niewoli i w 432 roku został posłany do Irlandii jako biskup
ewangelizator. Zmarł w 461 roku (według legendy w roku 493, w wieku ponad stu lat).
Jego kult jest powszechny.
18.03 (piątek) Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, bp i doktor K-ła
Cyryl urodził się w Jerozolimie w 315 roku. Jako młody kapłan wykazał się tak dojrzałą
znajomością nauki chrześcijańskiej, że powierzono mu przygotowywanie do chrztu
katechumenów. Dla nich sporządził tekst Katechezy, który przyniósł mu natychmiastowy
rozgłos. Gdy miał zaledwie trzydzieści pięć lat, został wyświęcony na biskupa Jerozolimy.
Z racji swego rygoryzmu w nauczaniu szybko został znienawidzony przez arian, którzy
wielokrotnie mu się sprzeciwiali i w końcu skazali na wygnanie. Przywrócony przez
cesarza Teodozjusza sprawował posługę do śmierci, która nastąpiła około 386 roku.
19.03 (sobota) Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
OPIEKUN: rzemieślników, cieśli, ebenistów, ekonomów, stolarzy, robotników, ojców
rodzin i opiekunów prawnych. Przyzywany jest jako patron dobrej śmierci, a także przez
bezdomnych i wygnańców. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „oby Bóg dodał”,
w domyśle: „kolejnych synów”. Józef z rodu Dawida mieszkał w Nazarecie i prowadził
warsztat cieśli. Poślubił Maryję i był przybranym ojcem Jezusa. Wspominany tylko w
„Ewangeliach dzieciństwa”, prawdopodobnie zmarł na krótko przed początkiem
działalności publicznej Jezusa. Kult Świętego Józefa rozpowszechnił się około IX wieku i
wszedł do liturgii w XV wieku.

