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Refleksja 

Obraz, jaki rysuje nam dziś Ewangelista, jest bardzo bogaty w treść. Każde niemal 

zdanie, każdy czasownik w nim użyty zawiera w sobie głębokie znaczenie. Najpierw 

popatrzmy na osoby, które są na Taborze: Chrystus – Bóg i Człowiek, który jako Taki 

właśnie daje się poznać „Filarom Kościoła”: Piotrowi oraz synom Zebedeusza. Piotr –

Książę apostołów, kto wie, czy na Taborze właśnie nie otrzymał łaski głębokiej 

skruchy, która uchroniła go przed totalnym, definitywnym zwątpieniem w Mistrza. 

Jakub zaś, jako pierwszy z Apostołów oddał swe życie śmiercią męczeńską, za wiarę 

w Jezusa Chrystusa, a zanim się to stało, udał się do Hiszpanii – jak głosi legenda  

z czasów średniowiecza. Po dziś dzień, Jakub patronuje półwyspowi Iberyjskiemu. 

Jan natomiast, przekazał nam swoją relację ewangeliczną. Uczynił to w sposób 

drobiazgowy, zupełnie inaczej, niż synoptycy: Marek, Łukasz i Mateusz. Kolejna 

sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to góra Tabor. 

W biblijnym języku, góra to zawsze szczególne miejsce obcowania człowieka  

z Bogiem. Bliżej nieba. Jednak by tam się dostać, trzeba niemało trudu, potu, wysiłku 

fizycznego, aby szczyt zdobyć. Jednak jeśli już się to uda, to widoki rekompensują 

wszelkie dyskomforty, narzekania i ból. Przyzna to pewnie każdy, kto po górach 

chodził i zdobywał ich szczyty. Pokazuje nam zatem Chrystus Pan w swej Ewangelii, 

że doświadczenie świętości, blasku lśniących szat Pana, musi kosztować trudu, pracy, 

determinacji. Myślę, że nie trzeba w jakiś szczególny sposób bronią tezy, że to, co 

lekkie, łatwe i przyjemne i przychodzące bez szczególnego wysiłku, zwykle jest 

podszyte złudnym dobrem, najczęściej kruchym i szybko się rozpadającym, niczym 

namoknięty wilgocią, papierowy statek, który dziecko „puściło” na rzece. No i na 

koniec trzeba koniecznie uwagę zwrócić na zdanie, które tylko 2 razy pojawia się  

w Ewangeliach: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Otóż wspomniany trud 

wędrowania apostołów na szczyt Taboru został nagrodzony w sposób niecodzienny. 

Raz, że widzieli Fasadowych Świętych Starego Przymierza: Abrahama i Eliasza. 

Pierwszy, to patron nadziei; drugi – odwagi i wytrwałości. Bez tych dwóch cnót 

ciężko mogłoby być z realizacją woli Bożej, w misji zleconej apostołom przez 

Nauczyciela. Po drugie – i znacznie bardziej ważniejsze: Głos Boga utwierdził ich  

w pewności, że czas spędzony z Rabbim z Nazaretu to czas nie zmarnowany. 

Potwierdził to sam Najwyższy, Którego oni trzej usłyszeli. Nic bardziej już nie mogło, 

po ludzku mówiąc, napełnić ich serc, przekonaniem, które dopełniło ich cnotę wiary. 

Na mocy tego, Jan Apostoł i Ewangelista mógł złożyć swe credo: „Myśmy poznali  

i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa 

w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16) Pomyśl dziś nad tym, gdzie jest twoja góra 

Tabor. Czy już ją zdobyłeś, czy nadal jeszcze się wspinasz…    ks. Marek Radomski 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr  

i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch 

mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, 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, 

zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się 

głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, 

Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 

oznajmili o tym, co widzieli. Łk 9,28b-36  
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 18.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

18
00

 1) Za †† męża Jana Stępniewskiego, Leokadię i Stanisława Żylińskich, 

rodziców Annę i Stefana, braci Stanisława i Józefa. 

2) Za † Mieczysława Marszałek w 30. dzień po śmierci. 

Wtorek – 19.03; Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

7
00 Za † Hildegardę Chowaniec. 

8
15 Ku czci św. Józefa – patrona Otmętu w intencji wszystkich żyjących  

i †† Parafian. 

18
00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Józefy Bajko z okazji 70. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

Środa – 20.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…), opiekę Matki Bożej w intencji Elfrydy Spałek  

z okazji urodzin. 

2) Za †† rodziców Kornelę i Michała Sabina, †† z rodzin Wojczak i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 21.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

18
00

 1) Za † męża, ojca i dziadka Wiktora, †† z pokrewieństwa Ziemniak i Malaka 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Iwony Jadeszko  

i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

Piątek – 22.03 

7
00

 1) Za † żonę i matkę Helenę Cichoń, †† rodziców Cichoń i Koziołek. 

2) Za † Hildegardę Chowaniec. 

7
30

 Droga Krzyżowa 

17
15

 Droga Krzyżowa 

18
00

 1) Za †† Johannę Kusch, rodziców, braci Franciszka i Bernarda, chrześniaka 

Krzysztofa, †† z pokrewieństwa Kusch, Mnich, Glowatzki, Thomanek. 

2) Za † Bernarda Mróz, Stefanię i Joachima Fleiszer, †† z pokrewieństwa. 

Sobota – 23.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

18
00

 1) Za † męża i ojca Jana Lipertowskiego oraz †† dziadków z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Kazimierza Poniewierka, †† rodziców z obu stron oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela – 24.03 – III Wielkiego Postu. 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

8
15 Za †† Huberta i Annę Thomeczek.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 ………………………………………………………………………………. 

11
15

 Za † matkę Krystynę Sternicką w 20. rocznicę śmierci, †† tatę Janusza, 

dziadków Elfrydę i Gintera Ochlast, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

16
15 Gorzkie Żale 

17
00

 Za †† męża Józefa, syna Marka, wnuka Łukasza i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj o godz. 16
15

 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  

 We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Józefa. O godz. 8
15

 zapraszamy na Mszę 

św. ku czci św. Józefa, Patrona Otmętu – w intencji wszystkich żyjących  

i zmarłych Parafian.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 2. roku przygotowania. 

 W czwartek godz. 16
30

 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych, a po Mszy św. 

wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek o godz. 18
30

 spotkanie dla ministrantów i lektorów, o godz. 19
30

  

w Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach odbędzie się dekanalne czuwanie dla 

młodzieży.  

 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy św. 

porannej i o godz. 17
15

. (Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii). 

 Od poniedziałku – 18 marca – wystawione będą w sklepach kosze Caritas. Nasze 

podzielenie się zakupami, pozwoli na przygotowanie paczek z okazji Świąt 

Wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących pomocy Parafian. Produkty 

żywnościowe oraz ofiary można składać także w kiosku.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych  

i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. 

Dziś przed kościołem zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy  

„Ad Gentes”, a za tydzień zbiórka na remont organów. Ofiary na kwiaty do 

Bożego Grobu można składać w zakrystii. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!  

 


