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Ewangelia (Mk 9, 2-10) 

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

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”. 



Medytacja nad Słowem 

Jezus przemienił się wobec swoich uczniów na górze, którą w zgodzie 

z tradycją chrześcijańską pierwszych wieków nazywa się górą Tabor, 

choć nigdzie w ewangeliach nie ma wzmianki o jej nazwie. 

Ukazał się w towarzystwie Mojżesza, twórcy Prawa, i Eliasza, 

pierwszego z grona proroków, a to oznacza, że całe Prawo i Prorocy, 

czyli cały Stary Testament, znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa 

i na Niego wskazuje. 

Obłok jest symbolem Bożej obecności, stąd też głos dochodzący  

z obłoku jest głosem Boga Ojca, który wzywa ludzi do posłuszeństwa 

swemu jedynemu Synowi. 

Jezus przemienia się ukazując swoje bóstwo, aby – w obliczu zbliżającej 

się męki i śmierci – umocnić wiarę uczniów w Jego pochodzenie i misję. 

Widać, dotychczas spełniane przez Niego cuda, uzdrowienia, 

wskrzeszenia, chodzenie po morzu są jeszcze niewystarczającym 

argumentem, by Jego uczniowie, wobec dramatycznych wydarzeń 

Wielkiego Tygodnia, nie załamali się i nie uciekli. 

Ukazuje im zatem swoje bóstwo, ale zarazem zabrania o tym mówić 

pozostałym uczniom do momentu, dopóki On nie powstanie  

z martwych. Można powiedzieć – dziwny i niezrozumiały zakaz: 

przecież kiedy zmartwychwstanie, to już nie trzeba będzie nikogo 

przekonywać co do Jego bóstwa! 

Widocznie Jezus pragnie, aby ci trzej wybrani: Piotr, Jan i Jakub, 

umocnieni duchowo na Taborze, wzmacniali potem wiarę pozostałych 

uczniów na Golgocie. Ale nie słowami, lecz postawą. 

Tabor to też umocnienie naszej wiary w Jego bóstwo i wezwanie do 

przemiany: tej duchowej. 

ks. Wojciech Michniewicz 



Modlitwa św. Bernarda lub „Memorare” 

Św. Matka Teresa z Kalkuty opowiadała, że woła do Matki Bożej tymi 

właśnie słowami, kiedy znajduje się w sytuacjach nadzwyczajnych, 

kryzysowych, a zwłaszcza wtedy, gdy potrzebuje cudu. 

Najczęściej nazywana „Modlitwą św. Bernarda”, znana jest również 

jako „Memorare” – od łacińskiego słowa oznaczającego „pomnij”, 

„pamiętaj”, które rozpoczyna tekst modlitwy. 

Św. Franciszek Salezy odmawiał tę maryjną modlitwę codziennie, a św. 

Matka Teresa z Kalkuty uczyła innych, by odmawiali ją zawsze wtedy, 

gdy najbardziej potrzebują pomocy. Sama też była do niej bardzo 

przywiązana. Opowiadała, że woła do Matki Bożej tymi właśnie 

słowami, kiedy znajduje się w sytuacjach nadzwyczajnych, 

kryzysowych, a zwłaszcza w chwilach, gdy potrzebuje cudu. 

Nie wszyscy wiedzą, że modlitwa ta funkcjonuje w dwóch wersjach, 

krótszej i dłuższej. Poniżej zamieszczamy obydwie. 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, 

że nigdy nie słyszano, 

abyś opuściła tego, 

kto się do Ciebie ucieka, 

Twej pomocy wzywa, 

Ciebie o przyczynę prosi. 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, 

o Panno nad pannami i Matko, 

biegnę, do Ciebie przychodzę, 

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 

O Matko Słowa, 

racz nie gardzić słowami moimi, 

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 

Amen. 



[wersja dłuższa] 

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, 

aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, 

Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. 

Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, 

biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, 

staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. 

O Pani świata, racz nie gardzić prośbami moimi! 

O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, 

który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. 

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, 

a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 

Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, 

o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. 

Amen. 

Idziemy do Błogosławionej Dziewicy, ponieważ wiemy, że jest Ona 

Matką Bożą. Dlatego, poprzez swe wstawiennictwo przed tronem 

Bożym, staje się Ona błagającą wszechmocą. Pan nie odmawia niczego 

ukochanej Córce Boga Ojca, Matce Boga Syna i Oblubienicy Boga 

Ducha Świętego - jakie poczucie bezpieczeństwa i jaka radość płyną  

z tej pewności! Rozważaj też codziennie na nowo myśl, że nasza Matka 

jest najpotężniejszą istotą. Chrystus oddał nam ją przed śmiercią na 

krzyżu. Jako Matka Boża może czynić wszystko, a jako nasza Matka 

daje nam to, czego potrzebujemy, by być szczęśliwymi i osiągnąć 

wieczne zbawienie. 
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