
Co ma Góra Tabor do Wielkiego Postu? 

Co ma góra Tabor do Wielkiego Postu? 
Wielki Post kojarzy się z umartwieniem, pokutą, 
modlitwą, postemi jałmużną. W Wielkim Poście 
wpatrujemy się w Jezusa cierpiącego, 
utrudzonego, umęczonego. Czyż nie dlatego 
śpiewamy Gorzkie żale i odprawiamy Drogę 
Krzyżową? Ewangelia o Przemienieniu Pańskim,  
o ukazaniu się Jezusa w chwale, gdy „wygląd Jego 
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe” (Łk 9, 29), wydaje się nie pasować do II Niedzieli Wielkiego Postu. A jednak 
pasuje, i to jak!  

Klucz do zrozumienia tej tajemnicy znajduje się w rozmowie Jezusa z Mojżeszem  
i Eliaszem, którzy na górze Tabor pojawili się w tym właśnie momencie. O czym to 
rozprawiali między sobą? Jak podaje Ewangelista św. Łukasz: „Ukazali się oni w chwale  
i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie” (9, 31). Mówili o Jego 
odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie... Oto linia łącząca Tabor z Golgotą.  

Choć do męczeńskiej śmierci Jezusa za grzechy całego świata było jeszcze daleko, 
wszystko było już wiadome od dawna. Jezus wiedział, co Go czeka i jakie będą tego 
konsekwencje. Gorzej biedni Apostołowie, dla których stopniowe odkrywanie osoby ich 
Mistrza i Jego misterium musiało być nie lada przygodą i wyzwaniem. Dość spojrzeć na 
nieporadne zachowanie św. Piotra podczas Przemienienia. I ten człowiek miał stać się Skałą, 
na której Jezus zbudował swój Kościół...  

Jezus wiedział o wszystkim, co miało się stać pewnego dnia w Jerozolimie i chciał to 
także wyjaśnić swoim uczniom. Nie było to jednak łatwe, bo ci nie tylko nie wyobrażali 
sobie, jak ich Nauczyciel mógłby zostać wydany na śmierć, ale również nie mieli pojęcia, co 
mogłoby znaczyć „powstać z martwych”. Jezus zechciał połączyć słowa o swej przyszłej 
śmierci z ukazaniem choćby rąbka swej chwały, by uczniowie się nie załamali, ale mogli  
w tej wizji odnaleźć pocieszenie w chwilach próby.  

Mimo naszej gorliwości w modlitwie podczas Mszy św. w rzeczywistości nieczęsto 
zdarza się nam uważnie słuchać prefacji mszalnych, a tej właśnie niedzieli prefacja oferuje 

nam piękne i proste wyjaśnienie: „On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej 
górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza  
i Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania”.  

Tak, to właśnie przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania... Te 
słowa chyba dopełniają wyjaśnienie jedności między górą Tabor a Golgotą.  
Oto Chrystusowa nauka dla każdego z nas. Podobnie jak Jego cierpienie było drogą do 
zmartwychwstania, tak i nasze cierpienie może nią się stać, jeśli zechcemy przeżyć je w 
jedności z Nim, włączając je w Jego mękę. Takie nastawienie do wielkopostnego 
umartwienia uwydatnia jego zbawczy wymiar i błogosławione dla nas konsekwencje.  

A słuchać Jezusa powinniśmy, jak przypomina głos Ojca: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!” (Łk 9, 35). 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

 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 je-

den dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, poja-

wił 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. 

 

KOMENTARZ 

 

Dobrze jest przypomnieć w tym Wielkim Poście, że tylko wtedy, kiedy pozwalamy zakwitnąć 

Duchowi zmiłowania w naszym życiu w bliskiej relacji z Panem, w przylgnięciu do Niego, 

możemy cieszyć się kontemplacją Jego chwały. Pilnie potrzebujemy wizji Przemienionego 

oblicza. Naszemu chrześcijańskiemu życiu może zbywa słów, lecz brakuje zadziwienia, 

takiego, które uczyniło Piotra i jego towarzyszy prawdziwymi świadkami żyjącego Jezusa. 

 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Rdz 15, 5-12.17-18 

II czytanie: Flp 3,17-4,1  

Ewangelia: Łk 9, 28b-36 

 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 We wtorek (19. marca) nasza parafia przeżywać będzie ODPUST ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Msze 

święte odprawimy o godzinie – 7.15, 9.30, 16.00 oraz o godz. 18.00 uroczysta Msza święta odpu-

stowa. Jest to dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świecie. Za-

praszamy!  

 Nowenna do MBNP w środę w intencji parafii. 

 W piątek (22 marca), po Mszy świętej odprawianej o godzinie 18.00  

nabożeństwo ku czci św. Rity. 

 25 marca odnowimy zawierzenie NS NMP.  

 Bóg zapłać za ofiary składane na rozbudowę kościoła oraz dzisiejszą kolektę na Wyższe Semina-

rium Duchowne w Pelplinie. 

 W Szkole Podstawowej w Kiełpinie odbywają się  zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz 

klas pierwszych. 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie od września otwiera klasę o profilu weterynaryjnym i 

zachęca zainteresowanych do zgłoszeń. 

 Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach informuje, że od września br. rozpoczyna się 

nabór do tej szkoły. Więcej informacji udziela szkoła. 

 W dniach 26.04 – 05.05 nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch (w programie m.in. Rzym, 

Asyż, Padwa, San Giovanni Rotondo, Gargano – grota św. Michała Archanioła). Pielgrzymujących 

prosimy o uzupełnianie formalności. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. 

 Parafia pw. Św. Marcina i św. Jana w Sierakowicach zapraszają do udziału w Ekstremalnej Drodze 

Krzyżowej (trasa: Sierakowice – Sianowo), która odbędzie się 12.04.2019. Szczegóły na ulotkach. 

 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI odprawiana będzie w piątki - o godz. 16.00. Dzieci otrzymywać 

będą obrazki. 

- DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH odprawiana będzie w piątki - o godz. 17.30; 

- o godz. 20.00 zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ organizowaną przez młodzież dla pracujących. 

 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM odprawiać będziemy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 

15.00. Za udział w wielkopostnych  nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 

 REKOLEKCJE w naszej parafii przeżywać będziemy od 7 do 10 kwietnia, czyli od V niedzieli Wiel-

kiego Postu do środy przed Niedzielą Palmową. 

SPOTKANIA FORMACYJNE 

- dla dorosłych, dla modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, w niedziele po Mszy świętej wie-

czornej o godz. 18.50. 

- dla dzieci (ze szkoły podstawowej, szczególnie dla klas trzecich) w czwartek  

o godz. 19.00;- spotkanie KSM-u – we wtorek (!) o godz. 19.00. 

- minikatechezy formacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania (kl. VII, VIII SP, III Gimn.) w 

niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30. Obecność obowiązkowa. 

- comiesięczne spotkania w ramach Róż Różańcowych – w salce parafialnej lub prywatnie w do-

mach w dogodnych dla siebie terminach (dziś wymiana tajemnic po Mszy św. o 11.00) 

- W czwartki od godz. 15.00 do 17.00 – odbywać się będą zajęcia teatralne, na które zapraszamy 

dzieci od 7 do 13 lat.- w soboty od godz. 10.00 – zajęcia muzyczne 

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 

godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 1) + za Genowefę Czapp (rocz. śm.) oraz Martę Wrońską 

2) + za Józefa Szlagowskiego (w dniu imienin) 

godz.18.00 1) W int. Kręgu Matki Bożej Zwycięskiej 

2) + za Brunona, Małgorzatę i rodziców z ob. stron 

WTOREK 19.03.2019 – ŚW. JÓZEFA 

godz. 7.15   1) O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

2) Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dary DŚ, opiekę MB i zdrowie z 

okazji 50-tych urodzin Józefa 

godz. 9.30  + za Józefa i Annę Klasa 

godz. 16.00 1) + za Ewę Żołnowską 

2) + za męża Mariana (4. rocz. śm.) oraz za zm. z rodziny Czerwińskich  

i Jacowskich 

godz.18.00 1) za parafian                             SUMA ODPUSTOWA 

2) + za Brunona Gorlikowskiego (2. rocz. śm.) 

ŚRODA 20.03.2019 

godz. 7.15   1) + za Tadeusza (19. rocz. śm.) 

2) O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 1) + za Zofię Mazur, Waleriana,Zbigniewa Bądźwol i zm.z rodziny Tauba i Formela 

2) + za Praksedę i Józefa Bulczak 

godz.18.00 1) + za Czesława Poleskiego (rocz. śm.) oraz za Czesławę 

2) + za Jacka Wrońskiego i zmarłych z rodziny 

CZWARTEK 21.03.2019 

godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 1) Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog.,opiekę MB dla całej rodziny 

2) + za Annę i Franciszka Stencel oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

godz.18.00 1) + za Annę, Władysława Szwaba, Jerzego Szczesnego i dusze w czyśćc.cierp. 

2) + za Gertrudę, Benedykta, Przemysława i Marka Konkol 

PIĄTEK 22.03.2019 

godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie  

godz. 16.00  Droga krzyżowa dla dzieci 

godz. 17.00 1) + za Stanisława i Zofię 

2) + za Zygmunta Kitowskiego (m-c po śm.) 

godz. 17.30   Droga krzyżowa 

godz.18.00 1) W int. czcicieli św. Rity  

2) + za matkę Stefanię Ćwikałowską (w dniu ur.) i za ojca Brunona 

godz. 20.00   Droga krzyżowa 

SOBOTA 23.03.2019 

godz. 7.15   + za Franciszka Dawidowskiego (w dniu ur.) 

godz. 17.00 1) + za siostrę, szwagra, siostrzenicę i zm. z rodziny Kaszubów 

2) + za Gertrudę  (3. rocz. śm.) i Ignacego Stolc 

godz.18.00  1) + za Pelagię, Roberta i Teresę Arendt  

2) + za rodziców Helenę i Wacława oraz braci 

III NIEDZIELA POSTU 24.03.2019 

godz. 7.30   1) + za Helenę i Piotra Płotka 2) + za Huberta Żołnowskiego i Łukasza Okroy 

godz. 8.30 Borcz: O Boże błog., dar zdrowia dla męża Grzegorza i synów Piotra i Roberta 

godz. 9.30 1) + za Annę, Władysława Szwaba, Jerzego oraz zm. z rodziny Szczesnych 

2) za parafian 

godz. 11.00 1) + za męża Augustyna (6. rocz. śm.) 

2) O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie w rodzinie 

godz. 12.15 1) + za dziadków z ob. Stron i ojca chrzestnego           2) + za Wojciecha Ropel (2. rocz. 

śm.), rodziców z ob. Stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

godz. 15.00 Gorzkie Żale 

godz. 18.00 + za Józefę, Stanisława i Zbigniewa Hejke, rodziców z ob. Stron i za dusze w czyśćcu 

cierpiąceKołodzińskiego 


