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EWANGELIA (Mk 9, 2-10) 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 
żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem.


Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co 
powiedzieć, tak byli przestraszeni.


I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy 
sobie, tylko samego Jezusa.


A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 451, 452, 453) 
„W pewnej chwili po Komunii św. usłyszałam te słowa: Tyś jest nam mieszkaniem. W tej 
chwili odczułam w duszy obecność Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego, czułam 
się świątynią Bożą, czuję, że jestem dzieckiem Ojca; nie umiem wytłumaczyć 
wszystkiego, ale duch to dobrze rozumie. O Dobroci nieskończona, jak bardzo zniżasz się 
do nędznego stworzenia. 
Gdyby dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie 
zagłusza mowę Pańską.

W pewnej chwili powiedział mi Pan: Czemuż się lękasz i drżysz, kiedy jesteś ze mną 
złączona? Nie podoba mi się dusza, kiedy się poddaje próżnym strachom. Kto się śmie 
dotknąć ciebie, kiedy jesteś ze mną? Najmilsza mi jest dusza ta, która wierzy mocno 
w dobroć moją i  zaufała mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, 
o co prosi.”
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➡ W czasie wielkiego Postu, Bóg pragnie nawrócenia naszego serca, pragnie, aby nasze 
serce było zwrócone do Niego, aby On był najważniejszym w naszym życiu.


➡ Kogo lub  czego  najbardziej słuchasz? Starasz  się  o  wewnętrzne wyciszenie, aby 
usłyszeć Jego słowa, natchnienia? 


➡ W tym tygodniu postaraj się  każdego dnia poświęcić czas na wyciszenie i  uważne 
słuchanie Jego głosu. Bóg mówi do ciebie. Jesteś jego umiłowanym dzieckiem!
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